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كاميرا باريهان قمق



البداية

واليوم،   .2012 العام  مطلع  بدأت  القصة 
موقع  تسلمي  على  سنوات  ثالث  من  أكثر  بعد 
رئاسة حترير “الغد”، ميكنني البوح بأن التحديات 
كانت كبيرة فعالً، بحجم املسؤولية امللقاة على 
صحيفة  حترير  إدارة  يتسلم  شخص  أي  عاتق 

يومية شاملة، رجالً كان أم امرأة. 
إنتاج  في  متثل  طبعاً،  األكبر  التحدي 
تعمل  وموضوعية،  مهنية  مستقلة،  صحيفة 
بسقف صحفي مرتفع، من دون اخلضوع خملتلف 

الضغوطات املتوقعة.
بيد أن القصة كانت أكثر تعقيداً بالنسبة 
لي، ترتقي إلى مستوى االمتحان الصعب، ليس 
لي كجمانة، بل لكل النساء اإلعالميات. ذلك أن 
للزميالت  النهائي على جتربتي بدا مهماً  احلكم 
سيعني  التجربة  هذه  فشل  أّن  كون  األخريات، 
أن املرأة األردنية، ولرمبا العربية عموماً، غير قادرة 
في  يخبىء  الذي  املوقع،  هذا  مثل  تولي  على 

تفاصيله عمالً مضنياً، ومسؤولية كبيرة.

كاتبة يومية، ورئيسة حترير

خالل هذه الفترة، ورغم األعباء اإلدارية التي 
في  اليومي  مقالي  على  حافظت  لها،  نهاية  ال 
الصحيفة، مع رفع سقفه إلى احلد األقصى الذي 
مستفيدة  احمليطة،  الظروف  مجمل  به  تسمح 
من سلطة “رئيس التحرير”؛ إذ يحق لي ذلك ما 
دمت أنا صاحبة الوالية على الصحيفة، وأنا التي 
النهاية.  في  “السقف”  مسؤولية  ستتحمل 
يُعاقب  فلن  ما،  نوع  من  عقاب  هناك  كان  فإن 

بـ”جريرتي” غيري.
من  جزءاً  كانت  اليومي  املقال  كتابة 
الصحفي  العمل  إدارة  جانب  إلى  املسؤوليات، 
الذي  الفريق  وإدارة  األخبار،  مالحقة  اليومي؛ 

يزيد عدده على مئة صحفي وصحفية. وزاد من 
موقعي  في  العمل  بدأت  أنني  املسألة  تعقيد 
ذروة  مثلت  صعبة،  سياسية  فترة  في  اجلديد 
احلراك  وأيضاً  العربية؛  والثورات  العربي”  “الربيع 
بإصالح  املطالب  خصوصاً،  األردني  الشعبي 
النظام ومحاسبة الفاسدين، في ظل محاوالت 

رسمية متكررة الحتواء اإلعالم. 

التغريد خارج السرب

من  كثير  يصفها  وكما  “الغد”،  لكن 
تكتب  السرب؛  خارج  تغرد  ظّلت  املسؤولني، 
احلريات  عن  وتدافع  التقصير،  وتنتقد  احلقيقة، 
العامة والصحفية، خصوصا أن معركة اإلعالم 
ال  دميقراطية  غير  سلطة  هناك  طاملا  تنتهي  ال 

تؤمن باحلريات.
هنا أيضاً، فإن التحديات التي تواجه رئيسة 
التحرير السيدة، ال تختلف كثيراً عن تلك التي 
يجابه بها الرجل. فتقدمي منتج صحفي يحترم 
عقل القارىء من خالل االلتزام باملهنية الرفيعة، 
كما يحقق في الوقت ذاته أهداف “الغد” انطالقاً 
إصالحية  ليبرالية  صحيفة  بأنها  إميانها  من 
االرتقاء  وبالتالي  واالختالف،  بالتعددية  تؤمن 
ميثالن  الهدفان  هذان  عموماً،  احلريات  بسقف 
مسألة صعبة، بداهة، في دولة من دول العالم 

الثالث.
وهكذا، كان النجاح وكسب احترام القارىء، 
الغاية.  العام، هو  الرأي  التأثير في  والقدرة على 
واقعاً  جعلها  إلى  “الغد”  فريق  سعى  وقد 
نضعها  ورقية  طبعة  يومياً  جتسده  مستداماً، 
بني يدي القارىء كل صباح، مبا يسهم باحملصلة 

في صناعة حاضر ومستقبل أفضل.

السجن اجلميل في فضاء احلرّية

للمستقبل  أنفسنا  نُحّضر  وحتى  كذلك، 

الذي يُصنع اآلن، وضمنه التطورات التي تلحق 
اإللكتروني  املوقع  كان  فقد  اإلعالم،  بصناعة 
هكذا،  اإلجناز.  هذا  لتحقيق  سبيلنا  لـ”الغد” 
شكالً  حاضرة،  املوقع  تطوير  خطط  كانت 
الكبير  التطور  يواكبان  بحيث  ومضموناً، 

والسريع في عالم اإلعالم اجلديد.
منذ تسلمي دّفة القيادة في “الغد”، ونحن 
سقوف  حتديد  على  متواصالً  صراعاً  نخوض 
أنا  خضناها  عديدة  معارك  ضمنه  الكتابة. 
وزمالئي مع قوى الشّد العكسي، والتي ال تكون 
هي  بل  وحدها،  الرسمية  باجلهات  ممثلة  دائما 
قوى مبثوثة في كامل فسيفساء اجملتمع، على 
ألننا  ننتصر  لكننا  واملواقع.  املستويات  اختالف 
مؤمنون بسمّو الرسالة التي نحملها، وبعدالة 

القضايا التي ندافع عنها. 
عالم  في  عاماً  قرابة عشرين  امتداد  على 
منها  أعوام  ثالثة  من  أزيد  ونحو  الصحافة، 
عن  البحث  مسعاي  بقي  التحرير،  رئاسة  في 
احلقيقة واملعلومة، ومكابدة نشرها كما جاءت. 
الشخصية  سيرتي  انحصرت  اإلطار،  هذا  في 
السجن،  يشبه  قد  ومبا  العملية،  ومسيرتي 
أو  إمنا “اجلميل”، كونه سجناً في فضاء احلرية، 

َحربي ضّد 
“سقوف 
احلرّية “

إال  املسعى،  وطول  الطريق  وعورة  ورغم  إليها.  السعي  في  أقلها 
والكتابة  الصحافة  اتنشق  وأصبحت  بل  أِمّل،  ولم  أِكّل  لم  أنني 
كما اتنشق الهواء، لنغدو لبعضنا كائنني سياميني ال ينفصال إال 

بعملية جراحية، كثيرا ما تفشل.

نحلم بعالم ال يتّم فيه وأد “أنثى” هذا الزمان: 
الصحافة

إكمال  من  اقترب  ملن  خصوصاً  متاماً،  احلياة  مثل  الصحافة 
في  منتصراً  تكون  أن  الصعب  فمن  حضرتها؛  في  الثاني  عقده 
جميع معاركها. هناك معارك يسلمك الفشل فيها إلى القنوط، 

في احلقيقة، فإّن 
اختياري ملوقع رئيسة 
حترير صحيفة يومية 
تصدر باللغة العربية، 
كان حدثًا مفاجئًاً 
لألوساط اإلعالمية 
والسياسية األردنية؛ إذ 
لم تتبوأ امرأة مثل هذا 
املوقع من قبل. وبصراحة 
أكثر، أظن أن ناشر “الغد” 
اتخذ قرارًا شجاعًا في 
حينه، بتعيني سيدة 
لتقوم بهذه املهمة 
الصعبة.
املفاجأة نبعت من 
أن املواقع القيادية التي 
تولتها إعالميات من 
قبل، قليلة جدًا ال تكاد 
ُتذكر. فلطال ما كانت 
إدارات الصحف تبقي 
املواقع القيادية ِحكرًا 
على الرجال؛ رمبا لنظرة 
“جندرية” قاصرة، تؤمن أن 
النساء غير قادرات على 
أداء هذه املهمة.

جمانة غنيمات
كاتبة يومية

ورئيسة حترير “ الغد”

الصّح..آفة

الناس،  حياة  في  فرق  إحداث  إمكانية  من  يأسك  تعلن  فتكاد 
وتوشك أن ترفع يديك عالمة لالستسالم. غير أنك تتنبه إلى أنك 
صاحب رسالة ال بّد أن تؤديها، ولذلك ينفض عنك قنوطك، وتبدأ، 
من جديد، تفتش عن معركة أخرى تخوضها ملصلحة اجملتمع الذي 

تنتمي إليه.
الثالث؛  العالم  في  العاملني  الصحفيني  معشر  نحن  هكذا 
حقوقهم  البسطاء  فيه  يأخذ  فاضل،  بعالم  دائما  نحلم  نظل 
ضد  صفهم  في  يقف  وال  األغنياء،  يحابي  ال  عالم  الشرعية. 
دمائهم.  وبالتالي  يومهم،  قوت  من  الضرائب  دافعي  املهمشني 
نحلم بعالم فاضل ال تلجأ فيه السلطة إلى وأد “أنثى” هذا الزمان: 

الصحافة.
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      كأب وكقائد أرى في احلسني قائدًا 
هاشميًا، يعي املسؤوليات التاريخية 
والتطور احلتمي لدور امللكية في استشراف 
املستقبل، ولن يحيد عن الدور التاريخي 
للملكية الهاشمية كصمام أمان الستقرار 
الوطن، وعنصر موحد لكل مكوناته، وقوة 
دافعًة ملواصلة اإلصالح والبناء وصون 
العدالة والتعددية واحلريات وتعميق نهج 
الدميقراطية، والسهر على أمن الوطن, 
والذود عنه.

وأنا أتابع مسيرة احلسني، أسعد بأن 
التزاماته الدراسية لم تبعده أبدًا عن حسه 
باملسؤولية الوطنية أو متابعة املستجدات، 
بل حفّزتها وأثرتها مبا يراكمها من خبرات 
معرفية. وأحرص بدوري كل احلرص على 
أن يكون ولدي وولي عهدي على معرفة 
عميقة بأسس صناعة القرار، وأن يشارك 
في اللقاءات احمللية والدولية التي أجريها 
لتعميق اخلبرة واملهارات القيادية التي 
تؤهله لتولي مسؤولياته املستقبلية

احلسني بن عبد اهلل الثاني

َجمع 
شباب 
العالم 

في األردن

عبد اهلل الثاني بن احلسني

67 بيان عّمان



معزوز  احلاج  العائلة  عنوان  كان  فقد  وتغّير،  تشّعب،  عائلتنا  وضع   
واحلاج طاهر، ومع فتح باب اخلليج للعمل هنالك، توزّ عت العائلة، مثلما 

توز ّع العديد من العائالت بني األردن وفلسطني ومنطقة اخلليج، 
في  للسعودية،  توّجهوا  الذين  هؤالء  من  واحد  مثالً،  صبيح،  عّمي 
وقت مبكر، فأنشأ مصاحله هناك، وجنح، وهذه بالطبع شركاته اخلاصة، 
لكن صبيح  الناس،  يظّنه  الذي  القدمي  املفهوم  بذلك  للعائلة،  وليست 
املصري ُمحسن كبير، ويقدم ماليني الدنانير كمساعدات في فلسطني، 
كنت  وإذا  الناس،  آالف  إحسانه  من  فيستفيد  أخرى،  وأماكن  واألردن، 
ستنظر لها من زاوية، أنه يساعد بعض أفراد العائلة احملتاجني، أو يساهم 
في اإلنفاق على ديون العائلة فهذا حاصل، وهنالك أفراد آخرون من بيت 
إستثمارات  ولكنها ليست  ثرواتهم كعائالت مستقلة.  ّنوا  املصري كو 

أبو َنشأت

ناُبلسي َعنيد

لعائلة املصري باملعنى التكافلي.
ويفخر أبو نشأت بحصوله على أرفع وسام 
أخالقي جاء على شكل جملة قالها له الراحل 

امللك احلسني، 
حني قال لي احلسني:
 أشهد اهلل أنني ما تعاملت مع 
أشرف منك

بني  متوترة  عالقة  هناك  كانت  قّصتها:  ويروي 
امللك:  جلاللة  فقلت  النواب،  ومجلس  حكومتي 
تقدمي  نواب  لعشرة  يحق  فإنه  الدستور،  حسب 
جاهزون  وهم  احلكومة،  عن  الثقة  بطرح  الطلب 

لذلك،
خمسون  وهنالك  أصالً،  عريضة  على  ووقعوا 
نائباً جاهزون حلجب الثقة، وحتى لو أراد هؤالء تغيير 
رأيهم، فإن في ذلك إحراجاً كبيراً، ويعكس ضعف 

قدمت  عندما  لذلك،  بكالمي.  امللك  فأقتنع  اجمللس، 
إستقالتي، وجمع امللك مجلس الوزراء، وعند الوداع في 
الديوان امللكي، قال لي، وهذا اقتباس: “أشهد اهلل أنني 

ما تعاملت مع أشرف منك”.
أنا تأثرت جداً من هذا الكالم، وتهّدج صوتي، وإعتبرت 
أن هذه شهادة أعتّز بها، وسأظل طوال عمري، وقد قدم 
لي وسام النهضة املرصع. تلك كانت جلسة عاطفية، 
بكل معنى الكلمة، فقد إقتنع امللك بكالمي على أنه 
ليس هروباً من املسؤولية، وال تباطؤاً، املهم هو مصلحة 
وثبت  الزجاجة.  عنق  من  األردن  نخرج  وأن  العليا،  األردن 
موضوع  تعّطل  رمبا   صحيحة،  كانت  نظري  وجهة  أن 
اإلصالح، ولكن يجب أن ال ننسى، على اجلانب اآلخر، أّنه 
من  األردن  مترير  إستطعنا  الوضع،  وهذا  التصرف،  بهذا 

مخاطر كثيرة .
 أبو نشأت، وبالرغم من توّليه مناصب عديدة، وفي 
مبساحة  يحظى  إنه  إال  التنفيذي،  القرار  صنع  مواقع 
كبيرة من اإلجماع، على العكس من الغالبة الغالبة من 

السياسيني األردنيني، فهل هناك سّر في ذلك؟
بحق  ضعيف  أنا  تواضع:  بكل  املصري  يجيب 
نفسي، وال أستطيع أن أتكلم بهذا املوضوع، فأنا ال 
يوجد عندي “وجهان” أو موقفان متناقضان، رغم أنني 
لست  ولكنني  دبلوماسياً،  أكون  األحيان  بعض  في 
لعمل  تدفعني  التي  الدرجة  إلى  محترفاً  سياسياً 
أي شيئ للتمسك والبقاء في موقعي، لقد تعرضت 
رئاسة  منها  عديدة،  مرات  في  قاسية،  لظروف 
أن  وأعتقد  السالم،  واتفاقية  وإستقالتي،  احلكومة، 
إبداء رأيي الواضح والصريح أكسبني إحترام الناس،  
أفكاري،  في  متزّمتاً  لست  فأنا  الوقت،  نفس  وفي 
وأفهم الواقع والصورة، والعالقات بني الناس واحلكم، 
وفي النتيجة، فإنني ال أعمل أي صفقات على مواقف 
بحرية  قطعياً  إمياناً  وأؤمن  الناس،  وأحترم  كثيرة، 

الصحافة، وأعتبرها فعال ً السلطة الرابعة،
هشام عودة كتب عنه:

تكن  لم  قائالً:  عنه،  عودة  هشام  الزميل  وكتب 
ترك  فقد  وراثة،  مجرد  السياسي  للعمل  ممارسته 
منذ  الوطنية  االجندة  في  اخلاصة  بصماته  الرجل 

منتصف الثمانينيات من القرن املاضي.
طاهر املصري ، النابلسي الذي تربع على كرسي 
يذهب  ولم   ، بالتناقض  لم يشعر   ، القرار في عمان 
الى مواجهة خصومه باملثل ، بل االردن ، ال ميكن جتاوز 
دائرة ابي نشأت ، او صم االذان عما يتردد في صالونه 
السياسي ، فالرجل اختار دائماً ان يكون ناصحاً حتى 
االمر  يتعلق  عندما  احداً  يجامل  ال  وهو   ، خلصومه 

باملصلحة العليا.
هدوء طاهر املصري ال يوحي بالضعف او التراجع 
، فهو سمة اساسية من سمات شخصيته بوصلته 
ال تخطئ مسارها ، لذلك يحرص اآلخرون على معرفة 
اجتاهه وقراءة دوافعه باستمرار ، فموقف الرجل ميثل 
واين  صالحيته  تنتهي  اين  يعرف  الن  تؤهله  ضمانة 

يبدأ قراره.
االعمال  ادارة  ودرس   1942 عام  نابلس  في  ولد 
وظيفته  ليبدا   ، االميركية  تكساس  جامعة  في 
لرئيس  مساعدا  املركزي  البنك  في  موظفا  االولى 
الدائرة املصرفية ، ليكتشف ابو نشات بعد ذلك ان 
السياسية هي البوابة االوسع للعمل العام ، فحجز 
في  نابلس  مدينة  عن  نائبا   1972 عام  منذ  مقعده 
مجلس النواب الكثر من دورة ، قبل ان يختاره الرئيس 

زيد الرفاعي في حكومته االولى وزيرا لشؤون الوطن احملتل في ايار ,1973
واثناء   ، وبريطانيا  وفرنسا  اسبانيا  لدى  سفيرا  املصري  طاهر  عمل 
بلجيكا ومندوبا  ايضا سفيرا غير مقيم في  الدول عمل  عمله في هذه 

لدى اليونسكو ولدى السوق االوروبية املشتركة.
، واستمر  الرئيس احمد عبيدات  تسلم حقيبة اخلارجية في حكومة 
في املوقع ذاته في حكومة الرئيس زيد الرفاعي الرابعة التي استقال منها 
قبل انتهاء واليتها ليعود في حكومة الشريف زيد بن شاكر االولى نائبا 

للرئيس ووزير دولة للشؤون االقتصادية ،
عشر  احلادي  البرملان  انتخابات  خوض  قراره  بسبب  منها  ليستقيل 
الذي حجز فيه مقعده هذه املرة عن الدائرة الثالثة في عمان ، ليعود اثناء 
نيابته وزيرا للخارجية في الشهور الستة االخيرة من عمر حكومة الرئيس 
مضر بدران الرابعة ، ليتم تكليف ابي نشات في حزيران 1991 بتشكيل 

حكومته التي ثارت في وجهها الكثير من االسئلة في ذلك احلني.
طريقه الى الدوار الرابع لم تكن سالكة باستمرار ، غير انه استطاع 
في  انتشرت  التي  الكثيرة  االلغام  حقول  يتخطى  ان  السياسي  ببراعة 
طريق برنامجه ، رغم ان خمسة من اعضاء فريقه الوزاري استقالوا علنا 

احتجاجا على قرار احلكومة باملشاركة في اعمال مؤمتر مدريد عام ,1991
رئيسا جمللس  واصبح   1993 عام  الثاني عشر  البرملان  انتخابات  خاض 
ليصبح   1998 عام  منذ  االعيان  مجلس  في  مقعده  حجز  فيما   ، النواب 

النائب االول لرئيسه الكثر من دورة.
حضور واسع، ومتجدد

يعرف  انه  ومع   ، نشأت  ابي  طريق  في  يتزاحمون  كثيرون  مريدون 
سماتهم ونواياهم ، اال انه لم يوصد االبواب في وجه احد ، وظل ممسكاً 

باطراف احلوار مؤكداً انه ما زال قادراً على الفعل.

عضويته في فريق االجندة الوطنية وموقعه كمقرر لها لم متنعه من 
انتقاد ادائها ، والنه صاحب صوت مسموع جيداً ، فان طاهر املصري يحرص 

ان تكون كلماته في مكانها وال يبعثرها في الهواء.
ال يختلف اثنان ان ابا نشأت احد ابرز حروف ابجدية السياسة املعاصرة 
في االردن ، لذلك لم يصادره املنصب وظل نفسه في كل املواقع التي قال 
صورة  الكمال  االربعة  االجتاهات  في  يتحرك  وتراه   ، العالية  كلمته  فيها 

ناقصة او اعادة حرف مبتور الى كلمة فقدت معناها.
فقط  السياسية  النخب  على  تقتصر  لم  الواسعة  عالقاته  شبكة 
، بل امتدت الى قاع املدينة حيث الفقراء واملغيبون الذين منحوه ثقتهم 

واصواتهم.
ابو نشأت رجل ناعم من صوان عنيد ، هكذا يصفه اصدقاؤه ، ولذلك 
فان قاربه لم يفقد شراعه رغم كل الرياح التي عصفت به ومن حوله ، 

ولم يحن رأسه للعاصفة التي فقدت قوتها بني جناحيه.
الى  يذهب   ، لضيوفه  “الكنافة”  تقدمي  على  يحرص  الذي  النابلسي 
مشاركتهم في تناول املنسف ايضاً ، ولم تتعرض حكومة للنقد القاسي 

مثلما تعرضت احلكومة التي قادها طاهر املصري مطلع التسعينيات.
رغم ان الرجل لم يغادر موقعه الرسمي منذ منتصف الستينات ، اال 
ان خطوطه مع اطياف املعارضة ظلت موصولة باستمرار ، وهو مستمع 
صم  او  اآلخر  الرأي  ملصادرة  دعا  انه  عليه  يسجل  لم   ، لبق  ومحاور  جيد 

اذنيه عن سماعه.
نابلس  في  واالجتماعي  السياسي  حضوره  نشأت  ابو  ميلك  مثلما 
وعمان ، فان له حضوراً مشابهاً في الكرك واربد والسلط ، وفي كل املواقع 
يقدم خطابه السياسي نفسه ، وال يبدل عباءته تبعاً ملتطلبات اجلغرافيا 

السياسية.

ليس هناك من 
سّر في جتربة طاهر 
املصري السياسية، 
واحلياتية، مع أّنه يبدو 
وكأّنه ُمحاط باألسرار، 
فالتساؤالت دائمًا 
تتناول مسألة وجوده 
على الدوام، حاضرًاً، إّما 
في موقع رسمّي، أو 
في مواقع مدنية تبدأ 
في رئاسات للكثير من 
املنتديات، وال تنتهي 
بوجوده على رأس 
جاهات إجتماعية، ال 
تتأسس سوى على 
شخصه، وما ميّثله من 
قيمة إنسانية...
كثيرون يعتقدون 
أّن السّر في كونه إبن 
عائلة املصري، الثرّية 
املعّتقة في حياة 
واحدة من أهّم مدن 
الضفة الغربية، نابلس، 
ولكن الواقع ُيفيد بأن 
األمر أكبر من ذلك، 
فهو يقول في مقابلة 
مطّولة سابقة مع 
“اللويبدة”:
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عّمانيون



عبد الكرمي الكباريتي:

بني 
زمنني

أّي  مع  يتكّرر  يظّل  الكباريتي  إسم  أّن  على 
باعتباره  متوقعة،  جديدة  حكومة  عن  حديث 
تشكيلها،  وراء  بالوقوف  أو  لرئاستها،  مرّشحاً 
ولعّل عدم غيابه عن الصورة العامة يظّل يضعه 
إحتماالً دائماً، فهو يختار بني احلني واآلخر أن يُعلن 
رأيه اجلرئ، وقد يكون ذلك في “جاهة إجتماعية”، 
أو في بيت عزاء، وبالتأكيد في االجتماع السنوي 
خمس  منذ  يرأسه  الذي  الكويتي  األردني  للبنك 

عشرة سنة.

بعيد عن السياسة قريب منها!

اجتماعية«  »جاهة  حّول  أشهر،  ُقبيل  مثالً: 
الصحف،  أخبارها  نقلت  سياسية  مناسبة  إلى 
حني استعار كلمات الراحل أكرم زعيتر: األحوال.. 
في  زوال،  أو  زلزال  إلى  عليها:”أوطاننا  وزاد  أوحال، 
األقصى،  للمسجد  املستوطنني  استباحة  زمن 
وقطع  والتشريد  السبي  حيث  الدموية  وصورتنا 

الرؤوس!”
باب  ومن  العامة،  البنك  اجتماعات  من  أّما 
قبل  العاملية،  االقتصادية  األزمة  في  الدخول 
الغرب،  في  تُغّيم  إنها  يقول:  الرجل  كان  سنوات، 
لكّن املطر سيكون على منطقتنا على شكل فقر 
وعنف وإرهاب، وقد كان ما كان. هذا باالضافة إلى 
بعض  وانهيار  والعجز  املديونية  بارتفاع  توقعاته 

الشركات وغيرها.
وقال بالنّص: )رمبا أن هذا املنخفض االقتصادي 

تشّكل ، ولكن أعتقد بكل أمانة بأنه سيتعمق، 
املسؤولني  لدى  متاحة  أدوات  هنالك  فهل 
رمبا  املنخفض،  هذا  آثار  مع  للتعامل  احلكوميني 
التعامل  في  األيدي  مقيدة  املالية  السياسة  أن 
“سياسات  الى  نحتاج  لكن   ، املوضوع  هذا  مع 

مبتكرة” ملواجهة تداعيات األزمة(.
يعد  لم  املنخفض  هذا  أّن  الواضح  ومن 
حقيقة فحسب، بل وأنتج أمطاراً شّكلت سيوالً 
جرفت الكثير من املشاريع، فأّثرت بشكل واضح 
على أغلب القطاعات، ووصلت إلى حياة املواطن 
اليومية ، وهناك أسهم لشركات شهدت حالة 
أشبه باإلنهيار، وميكننا توّقع أّن اخلروج من األزمة 
به  وصلت  الذي  كالبطء  متاماً  بطيئاً،  سيكون 

إلينا.

السياسة جتري في دم أبي عون!
 

طريفة  مقارنة  عقد  اآلن،  من  شهرين  قبل 
بني حال البنك االردني الكويتي ووضع  احلكومة 
البنك  الى  املوجهة  النقد  سهام  فقال:  املالي، 
املوجهة  النقد  سهام  من  بكثير  اخف  وإدارته 
وخاصة  النسور،  عبداهلل  الدكتور  حلكومة 
بالف  البنك  ان  يعني  هذا  وأضاف:  االقتصادية، 
خير، داعياً اهلل ان يعني احلكومة ويعني رئيسها! 
يحتل  بنكه  بأّن  احلاضرين  يذّكر  أن  ينس  ولم 

املرتبة الثالثة في االردن بال منازع االن. 
التي جتد طريقها لالنتشار  التداخالت،  هذه 
العودة  سؤال  جتعل  الصحافة،  في  الواسع 
مطروحاً، وهذا ما حصل فعلياً مع االستشارات 

في العدد األّول من مجلة “صوت وصورة”، شقيقة “اللويبدة”، كان أّول توّقع لوصوله إلى الدوار الرابع، بنّص مستقبلي كتبه الزميل األستاذ علي 
سعادة. رسم الكاريكاتور املُعّبر األستاذ جمال عقل، وصّور الكباريتي وهو يحمل صحيفتنا “آخر خبر” الشقيقة الكبرى لـ”اللويبدة”، وعنوانها: 

احلكومة على احلافة” مصّورنا الراحل زهران زهران، وهذا للتاريخ!
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في إحدى 
برقياته املسّربة من 
“ويكيليكس”، يقول 
السفير األميركي، 
حينها، إدوارد غنيم عن 
عبد الكرمي الكباريتي: 
” هو رجل ذو عواطف 
جّياشة. وطني له آراء 
قوية. معروف للسفارة، 
خدمته في احلكومة 
طويلة في عهد امللك 
حسني وامللك عبد اهلل 
مّما يعطيه اإلمكانية 
لرؤية فريدة في األمور 
الدولية واإلقليمية 
واحمللية”.
في البرقية نفسها، 
وهي مؤسسة على 
مقابلة خاصة للسفير 
مع الكباريتي: قال لي 
إّنه قّرر عدم العودة 
للسياسة مّرة أخرى”.

كتب:
 محرر الشؤون احمللية

امللك، قبل  وتنسيبه جلاللة  املقبل،  الرئيس  النيابية الختيار إسم 
نحو سنتني، حيث ُطرح إسمه كخيار نيابي، ولكّنه سارع بإعالن 

إعتذاره. 
سياسي أردني مخضرم رّد على تساؤلنا حول جدّية الكباريتي 
في االبتعاد الدائم، قائالً: حني يكون األمر رسمياً، وجدياً، فسيكون 
ويُغّير!”،  يقول  :”اخلّير  يقول  األردني  املثل  ألّن  آخر،  موقف  له 

ويضيف:”السياسة جتري في دم أبي عون!”

بني زمنني

الكرمي  عبد  الشاب  للطالب  احلسني  الراحل  استقبال  ومنذ 
الكباريتي في املطار في العام ١٩٧١، وحتى إنتخابات العام ١٩٨٩، 
لم يُسّجل الرجل أدنى حضور في احلياة السياسة األردنية، ولكّنه 
وخالل سّت سنوات فقط، كان يُسّجل جناحه في االنتخابات، ثّم 
يتدّرج في املناصب الوزارية )سياحة/ عمل/ خارجية(  إلى أن حلف 
اليمني الدستورية رئيساً للوزراء في الرابع من شباط العام ١٩٩٦.

شخصية العدد

ومنذ دخولنا مرحلة التحّول الدميقراطي، لم يعد عبد الكرمي 
فقد  األردنية،  العامة  احلياة  في  عابراً  شخصاً  أبداً،  الكباريتي، 
تعّود من صباه أن يقول كلمته غير آبه مبخاطرها، واذا كان موقف 
سياسي له في اجلامعة أوصله إلى االختطاف في بيروت، فقد وجد 

في استقباله الراحل احلسني تقديراً لشجاعته.

اجلبهة الدميقراطية اختطفته

ولتلك احلادثة قّصة تؤشر إلى بنية شخصيته، فقد كان العام ١٩٧١ 
التي  املسلحة  الفلسطينية  بالتنظيمات  تعّج  بيروت  وكانت  ساخناً، 
أخرجت من األردن بعد األحداث املعروفة، ومع ذلك، فقد كان الطالب في 
طالبية  جمعية  ينشئ  اجليولوجية،  العلوم  قسم   / االميركية  اجلامعة 
ومن  االجتماعي”،  للعمل  األردنيني  الطالب  :”جمعية  إسم  حملت  أردنية 
“التنظيم  تنظيم سياسي  حمل إسم  تأسيس  اجلمعية استطاع  خالل 

الطالبي األردني”.
أسبوع  كل  من  اخلميس  يوم  تخصص  أن  اجلامعة  عادة  من  وكان 
كان  ممّا  السياسية،  مواقفهم  عن  الطالب  فيها  يعبر  حرة”  لـ”جلسات 



من  كثير  في  يوصل 
صدامات  إلى  األحيان 
أّن  ويبدو  طالبية، 
الكباريتي استفّز بعض 
بطروحاته،  خصومه 
مجموعة  فقامت 
اجلبهة  إلى  تنتمي 
لتحرير  الدميقراطية 
باختطافه،  فلسطني 
اللبناني  اجليش  أّن  غير 
من  لتهريبه  خطة  أعّد 
إلى  وترحيله  سجنه، 

عّمان.

املسّدس 
يعتلي حزام 
احلسني

عّمان،  مطار  في 
في ماركا، فوجئ الشاب 
عند  يستقبله  بامللك 
وتشرح  الطائرة،  سّلم 
املُرفقة الفرحة  الصورة 
وجهه،  على  الغامرة 
االختطاف  بأّن  وتشي 
دام فترة ليست قصيرة، 
طويلة،  صارت  فلحيته 
يغيب عن  ال  أن  وينبغي 
أّن  الصورة  قارئ  بال 
يعتلي  كان  ُمسّدساً 
الراحل،  احلسني  حزام 

في إشارة ال تخفى على أحد!
في تلك األيام، كان الكباريتي في أّول سني شبابه، في نحو العشرين، 
ومن الطبيعي أن يواصل دراسته في الواليات املتحدة، باعتباره من طلبة 
اجلامعة األميركية في بيروت، وهناك من يؤكد لـ”اللويبدة” أّن امللك احلسني 
تكّفل باالنفاق على دراسته، أّما ما نستطيع تأكيده فهو أّن امللك الراحل 
صنع في ذهنه مستقبالً لهذا الشاب الذي ملك اجلرأة ألن يقول: “ال”، في 
أّنه قال  النفوذ، بدليل  الذي ميلكون فيه كّل  وجه اخلصوم، وفي مكانهم 
أمام مجموعة، بعد زمن: كانت عيني عليه منذ زمان. طبعاً، بعد ربع قرن 
من هذا اإلستقبال، كان عبد الكرمي الكباريتي الذي صار “أبو عون” يحلف 

اليمني الدستورية رئيساً للوزراء أمام الرجل الذي استقبله في املطار.

مرحلة املال واالقتصاد والرئاسة

على  ويحصل  أميركا،  في  يدرس  الكباريتي  كان  وذاك،  هذا  بني 
املاجستير في االقتصاد، بعد أن ترك اجليولوجيا ألهلها وتخصص في املال، 
ثّم يشارك في محل صرافة عمالت ميلكه أهله، ثّم يؤسس شركة مالية 
ُمساهماً  نفسه  وليكّرس  عّمان،  في  أهله  بشركة  ترتبط  نيويورك  في 

كبيراً في بنوك أردنية، فمن الواضح أّن عينه كانت على عّمان.
هنا صار اإلسم الذي يُعرف به عبد الكرمي الكباريتي “أبو عون”، ويبدو 
أّن عالقته مع ديوان امللك الذي أراد أن يُجّدد في شباب احلُكم جتّددت، ففاجأ 
اجملتمع بترّشحه جمللس النواب، وفاجأهم أيضاً بوصوله إلى العبدلي، إلى 

حتت قّبة البرملان املُعّطل منذ زمن.
ُهنا كانت ُفرصته للدخول إلى عالم عّمان السياسي بكّل ما ميلك 
دعس  اخملضرم:”  السياسي  ذات  لنا  قال  وكما  وإمكانيات،  عالقات  من 
الكباريتي على الصاجة”، وبكّل ما أوتي من قّوة لتسجيل إسمه واحداً من 

أهّم رجاالت البلد، وهذا ما حصل.
ضمن  نفسه  وجد  فقد  سفينته،  تشتهي  مبا  جتر  لم  الرياح  ولكّن 
الفريق الذي اختاره بنفسه، وهو األكبر في تاريخ اململكة )٣١ وزيراً( أمام 
ظّل  االعالمي  فريقه  ولكّن  جتاوزها،  بامكانه  كان  الذي  االقتصاد  هموم 
يرتكب الهفوة وراء الهفوة حتى صارت جبالً من األخطاء، وقد يكون األمر 

بحسن نية، أو أّن هناك من أراد إفشال جتربته...
العلم عند اهلل!

ويقال، في األردن، دائماً: استقالت احلكومة، ولكّن احلقيقة أنه ليس 
هناك من حكومة تستقيل، بل تُقال، وهذا ما جرى مع الكباريتي في آذار 
١٩٩٧، ولكّنه لم يذهب إلى الظّل، بل ترأس البنك األردني الكويتي الذي 

صار معه بنكاً يُحسب له حسابات.
الروابدة  الرؤوف  عبد  يختار  الثاني  اهلل  عبد  امللك  كان  سنتني،  بعد 
كأّول رئيس وزراء في عهده، وفي اليوم نفسه يختار عبد الكرمي الكباريتي 
كأّول رئيس ديوان ملكي في عهده، وبدا بعد قليل أّن الرجلني غير قادرين 
“الوالية  على  يؤكد  بديناميكيته   فالروابدة  السياسي،  التعايش  على 
التدّخل  سوى  بديناميكيته  يستطيع  ال  والكباريتي  للحكومة،  العامة” 

بالقرارات، وهنا كان الطريق املسدود.

االنسحاب الكباريتي املنّظم!

كانت صحيفة »جوردان تاميز« ُمقّربة من الكباريتي، وخرجت بخبر 
على صفحتها األولى، يقول: السيد عبدالكرمي الكباريتي، رئيس الديوان 

، يعمل على انسحاب منظم من وظيفته، ليعود الى موقعه السابق، 
رئيس مجلس ادارة بنك.. 

وأضاف اخلبر، نقال عن مصدر مسؤول، ان الكباريتي اتخذ هذا القرار 
بعد ان شعر بانه خسر امام احلرس القدمي، والقوى السياسية التقليدية.. 

ومراكز القوى، ولم يستطع تنفيذ برنامجه االصالحي الليبرالي، وهكذا 
فهو يبتعد.

منّظماً،  كان  فاالنسحاب  بعدها،  جرى  ما  يُلّخص  اخلبر  ذلك  كان   
فبعد  بآخر،  أو  بشكل  فاعالً  وظّل  السياسية،  احلياة  يُغادر  لم  أّنه  مبعنى 
لرئاسة  مرشحاً  يُطرح  إسمه  زال  ما  عاماً،  عشر  خمسة  نحو  مضي 
حكومته،  ألسماء  مختاراً  جديد،  لرئيس  داعماً  القليل  في  أو  احلكومة، 
فمصادر قّوة الرجل تبدأ من كونه ُمقرباً من العرش، ومن نفسه، بقدراته 

الذاتية، ووال تنتهي بعالقاته العربية اخلليجية، والدولية املنتشرة.
ليس السؤال، إذن: هل يظّل عند كلمته بعدم العودة إلى السياسة، 
اليمني  يحلف  ونسمعه  سنراه  هل  هو:  السؤال  بل  يغادرها،  لم  ألّنه 

الدستورية في نشرة الثامنة؟
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وهل إسرائيل 
دولة إسالمية

أكثر مّنا ؟

ما هي 

“الدولة اإلسالمية؟ ”

لم يكن صديقي 
احلبيب ابن احلبيب، 
باسم إبراهيم سكجها، 
يعلم أنني كنت أنتظر 
“حركشته” تلك ألكتب 
في “اللويبدة” حبا به، 
وبوالده، وباللويبدة، 
اجلبل واجمللة، لذا، 
حينما “دس لي” عبر 
الفيسبوك كلماته 
تلك: وبعدين معك 
حلمي؟ متى ستكتب 
للويبدة مقالة حميمة؟ 
سارعت للكتابة، ممتثال 
لألمر احملبب، وكدت أقول 
ألبي إبراهيم: بعدين 
معك أنت، ولم تأخرت 
“حركشتك” تلك؟

حلمي األسمر
كاتب أردني 

أسئلة جارحة

سمعت،  أو  قرات  كلما 
اإلسالمية”  “الدولة  تعبير 
الدراسة  تلك  ذهني  إلى  قفز 
الفذة، التي أعدها البروفسور 
جامعة  من  أسكاري  حسني 
إدارة  شعبة  واشنطن-  جورج 
والعالقات  الدولية  األعمال 
 208 واقع  حول  الدولية-  
بلدان وأقاليم في شتى أنحاء 
العالم، جرى تصنيفها طبقا 
اإلسالم  بتعاليم  اللتزامها 

وهدي املثل القرآنية!

الطبقات الفقيرة.
قال  النتائج  على  وتعليقا 
د.حسني  الدراسة  فريق  عضو 
أميركي  اكادميي  وهو  عسكري 
في  واستاذ  إيراني  أصل  من 
في  واشنطن  جورج  جامعة 
ديلي  لصحيفة  تصريحات 
ال  أنه  البريطانية   تليغراف 
كثيرا  أن  على  التأكيد  من  بد 
باالسالم  تدين  التي  الدول  من 
اسالمية  دول  أنها  وتدعي 
دول  هي  بل  عادلة  ليست 

اإلسالمية  الدول  أن  خالصة  إلى  البحث  توصل 
ليست هي التي حتتل املراتب األولى في االلتزام بالقرآن، 
تأتي  ولوكسمبورغ  والدامنارك  إيرلندا  مثل  دوال  أن  بل 
على رأس الالئحة، واحتلت ماليزيا، كأول دولة تطبق 
البروفيسور،  أجنزه  الذي  املؤشر  اإلسالمي في  النظام 
املرتبة  األردن في  بينما جاءت  والثالثني  الثالثة  املرتبة 
 .120 املرتبة  في  واملغرب   128 املرتبة  في  ومصر   72

اجلمهورية »اإلسالمية« في إيران 139!
 يقول البروفيسو أسكاري أن البحث الذي أجنزه، 
اعتمد على مؤشر كيفية تطبيق املبادئ التي أتى بها 
القرآن الكرمي في احلياة االجتماعية، ‘درسنا هل الدول 
واحلقوق  احلكامة  ودرسنا  به،  تقوم  أن  يجب  مبا  تلتزم 

السياسية وحقوق اإلنسان والعالقات الدولية’.
وجاءت   11 املرتبة  قطر  احتلت   للمؤشر  ووفقا 
في رأس قائمة الدول العربية، ماليزيا 33/ الكويت 42/ 
البحرين 61/ اإلمارات 64/ تركيا 71/ تونس 72/  األردن 
74/ السعودية 91/ املغرب 120/ مصر 128/ اجلزائر 131 

/ العراق 148/ اليمن 180/ السودان 190/
اإلسالمية  الدول  حصول  البروفيسور  يفسر   
على مراتب متدنية بسبب سوء احلكامة )أو احلوكمة( 
وإضفاء  للسلطة  كوسيلة  الدين  واستعمال 
تعاليم  تنص  بينما  احلكم،  نظام  على  الشرعية 
القرآن الكرمي على أن االزدهار االقتصادي جيد بالنسبة 
للمجتمع ، لكن البحث أثبت أن االزدهار ال يصل الى 

فاسدة غير متطورة وهي في الواقع ليست اسالمية بأي 
ال  الذي  اجملتمع  أو  البلد  أن  ويضيف  االشكال.  من  شكل 
توجد فيه انتخابات أو فساد أو قمع أو حكم ظالم أو عدم 
التنمية  في  الفرص  تكافؤ  وعدم  القانون  أمام  مساواة 
البشرية أو غياب حرية االختيار )مبا في ذلك حرية اختيار 
الدين( والفقر واإلكراه والعدوان كوسيلة حلل الصراعات 
سيادة  كله  ذلك  من  واألهم  واملصاحلة،  احلوار  عن  بعيدا 
الظلم بشتى أشكاله، ال ميكن وصفه من الوهلة االولى 

بأنه مجتمع اسالمي!
الالفت في األمر، ان إسرائيل كانت دولة »إسالمية« 
الدراسة  نتائج  وفق  العربية،  الدول  جميع  من  أكثر 
في  يسبقها  ولم   27 ال  املرتبة  احتلت  ومعاييرها، حيث 

الترتيب إال قطر التي احتلت املرتبة 11!
وهل  اإلسالمية؟  الدولة  هي  ما  بعد،  من  ونسأل 
الدولة مدنية مبعنى  أم أن  هناك دولة دينية في اإلسالم، 

الكلمة؟!
دولة  مدنية،  دولة  هي  اإلسالمية  الدولة   إن  يبدو 
حريات وقانون، ال متيز وال تفرق بني املواطنني، وفيها تكون 
هذه  نتائج  إن  انتهاكها،  يتم  ال  مقدسة  القانون  سيادة 
زار  حينما  عبده  محمد  الشيخ  مبقولة  تذكرنا  الدراسة 
بال  إسالما  عندهم  رايت  املاضي:  القرن  بدايات  في  أوروبا 

مسلمني، ورأيت عندنا مسلمني بال إسالم.
في  اإلسالمية  »الدولة  مرتبة  ما  فانتازي:  سؤال 

العراق والشام/ داعش« وفق معايير الدراسة؟



 ولم أكن أعرف أّن عالقة قرابة 
وصداقة تربط الرزاز ببسيسو، فأّم مؤنس، 
السيدة العظيمة “ملعة” من عائلة معني، 
وأكثر من ذلك، فمعني من أصدقاء مؤنس 

الفلسطينيني البيروتيني، وهكذا فقد جاء 
يسألني عن عالقتي القصيرة مع الشاعر 

الفلسطيني الكبير، لنكتشف أّن صداقة 
تاريخية ستتكّون، وأظّن أّن إحترامي 

وإعجابي بوالده، وإعجابه وتقديره لوالدي، 
كان السبب األّول، وإلى ذلك فقد كان 

في داخل مؤنس حّس داخلي بحمله إرثاً 
تاريخياً ال مجال لتلويثه، وََسَحَب ذلك 

علّي، واحلقيقة أّن حدسه كان صحيحاً.
ُكنت أعتبر أّمه كأّمي، وظّل هدوؤها 

يكسرني، ويدفعني للتأّمل، ففي تلك 
األيام كان دّم زوجها، الذي دُّس فيه السّم، 
ما زال حاراً، وال تباعدنا عنه سوى سنوات 

قليلة، ومع ذلك فقد كانت متماسكة، 
قليل كالمها كثيرة معانيه.

كانت أّمي تتحّدث عنها بإجالل، وروت 
لي الكثير عن كونها املثل األعلى للنساء 

األردنيات في اخلمسينيات والستينات، 
فقد عملت بالشأن العام مبكراً، ووقوفها 
مع زوجها خالل الكثير من االعتقاالت كان 

مثار إحترام اجلميع، وشّكلت للكثيرات 
من العّمانيات مصدر إلهام يقترب من 

األسطورة.

ملعة ملؤنس: منيف أبوك أم أبو 
باسم؟!

في يوم نشرت مقالة عن والد مؤنس العظيم 
منيف الرزاز، في ذكرى وفاته، ليأتيني صوته بعد 

الظهر: أين أنت؟ ُقلت: في املكتب. رّد بسرعة: سأكون 
عندك بعد ربع ساعة! إستقبلته عند الباب ليفاجئني 

بقوله: فضحتني، ودّمرت سمعتي عند أّمي. أنا هنا 
ألّبي أمراً منها بأن أزورك شخصياً، وأشكرك على 

مقالتك عن والدي، وألّنني سهرت حتى الصباح وأنا 
أكتب، فقد قضيت النهار نائماً، وحني إستيقظت قبل 
قليل، كانت تنتظرني لتسارعني بالسؤال: منيف الزراز 
أبوك أم أبو باسم سكجها، فاستغربت السؤال. مّدت 

الصحيفة وقالت: باسم يكتب عن منيف في ذكرى 
وفاته، وأنت نائم في العسل! 

ولم يشفع ملؤنس أّنه كان قد حّضر إحتفاالً بيتياً 
بسيطاً، فأمرته أن يُهاتفني، ويلتقيني ليشكرني 

شخصياً بأّنني تذكرت والده قبله!

عمر الرزاز عن والدته

ولسُت أجد ما يُعّبر عن حياة ملعة بسيسو 
أجمل ممّا قاله إبنها الثاني الدكتور ُعمر: “ملعة شكلت 
القوة اخلفية في صدر منيف، فقد نشأت على أكتاف 
جبل اللويبدة، وكانت طفولتها مشهوداً لها بالقوة 
والقدرة، حيث كانت ال تستطيع اخلروج إلى الشارع، 
وكانت تلبس ثياب شقيقها وتخرج، وتابعت دراستها 
في القدس، وكانت من أوائل الفتيات اللواتي توجهن 
للدراسة في اخلارج، ومارست كتابة الشعر، وكانت 
أول صوت نسائي يخرج على اإلذاعة األردنية، حيث 
حتدثت عن حقوق املرأة، وحقوق الرجل، وفي منتصف 
اخلمسينيات انخرطت في العمل السياسي، وتعرفت 

إلى د. منيف الرزاز ، وتزوجته، وتفرغت بعد ذلك ملشروعه، وكان دورها 
األساسي حمايته، وحتمل كل الصعاب، وأصعب موقف مرت به حني 
فارق احلياة في بغداد سنة م1984 ، حيث شعرت بالعجز املطلق، ومع 
ذلك استرجعت قدرتها على الكتابة وكتبت شعرا في رحيله، لكنها لم 
تستطع الكتابة عن إبنها مؤنس.”

إنتهى اإلقتباس، فاستعيد معه ما كان مؤنس يسّمه عشيرة 
“الرزايزة”، املكّونة من ثالثة ذكور: املؤسس الدكتور منيف الرزاز ذي 

الصبغة السياسية الطبية، ومؤنس الذي يغطي اجلانب الوجداني 
األدبي، وعمر الذي كان غائباً في الواليات املتحدة يدرس في معهد 
“ماساشوسيتس للتكنولوجيا”، ويغطي اجلانب العبقري العلمي، 

بحسب أبي منيف.
وكان ظّن مؤنس الدائم أّن شقيقه عمر، باعتباره ممثل اجلانب 

العبقري، لن يعود إلى عّمان إالّ زائراً، وسيقضي حياته في الغرب ألّن ُفرص 
بقاء العباقرة في بالدهم ضئيل، فال عمل لهم في بالد ترفض العلم، 

ولكّن ُعمر عاد، ولكن بعد رحيل مؤنس، ليواصل ما بدأه الوالد والشقيق، 
فكانت الفرحة عظيمة عند والدته، جامعة العشيرة، ومربية األجيال، 

وأرملة الطبيب السياسي الزاهد املنيف، وأّم الكاتب الرائع.

إعترافات مؤنس

وكثيرة هي الذكريات مع مؤنس، ولكّنني ال ميكن أن أنسى تلك 
الليلة، فقد أنهينا سهرتنا مع شّلتنا الثرثارة ُقرب آخر الليل، في فندق 

كناري اللويبدوي، راح الروائي الياس فركوح والشاعران يوسف عبد العزيز 
وطاهر رياض في حالهم، وكان علّي أن أوصل مؤنس بسيارتي.

لم أذهب باملسار الطبيعي، بل نزلت إلى وسط عّمان، ومن ثّم إلى 
شارع احملطة، وُعدت إلى غرب عّمان حيث نسكن عبر طريق عني غزال، 

وكّل ذلك ونحن نحكي ونحكي ونستذكر، وحني وصلت إلى ُقرب املدينة 
الطبّية، كان الكالم ينفُد مّنا، فسحبُت بيدي شريطاً وألقمته اجلهاز، 
وأدرت املقود نحو العودة، فإذا بصوت عبد احلليم حافظ يُباغتنا بإحدى 

أغانيه الوطنية جلمال عبد الناصر، فاستمعنا ورّددنا معه، وصار الشريط 
ينساب أغنية بعد أخرى بكّل تلك الذكريات، فأخذتنا اللحظة إلى 

ُصراخ على شكل ترديد أغنية، وعاد الهدوء مع أغنية لفيروز: البيُت لنا، 
والُقدس لنا، فاستمعنا صامتني، ولكّن دمعاتي نزلت كعادتها مع سماع 

هذه األغنية، فقال لي: أنت تبكي؟ غلبُت دمعاتي وتطّلعت إليه. كان 
يبكي. وحني عادت فيروز إلى الالزمة التي تقول: اآلن اآلن وليس غداً أجراس 

العودة فلُتقرع، صرنا نصرخ، ونصرخ معها.
وكان مؤنس يهديني ُكتبه، وال يسألني رأيه، ولكّنه مع كتاب ما، 

بعد سنوات كثيرة، إّتصل بي وسألني: ما رأيك؟ قلُت: جميل! رّد: ألم 
تاُلحظ شيئاً يعنيك شخصياً؟. ُقلُت: ال، رّد علّي وضحكته متأل السّماعة: 

عليك أن تُعيد قراءته، وتتأّمل ذلك املأسور باملاضي من خالل أغاني عبد 
الناصر، الذي يبكي ويصرخ، فرددت وتلك الليلة محفورة في ذاكرتي: 

ولكّنك غنيت، وصرخت، وبكيت أيضاً، فقال: كنُت أكتب عنك، وعّني 
أيضاً.

مؤنس وهواجس اإلغتيال

على أّن تلك الليلة، احملفورة في الذاكرة، حتمل سّراً وعدت مؤنس 
أن ال أبوح به، ولكّنه وقد باح ببكائي في كتاب،  أظّن أّنني في حّل من 

الَوعد، وللتاريخ أذكر أّنه وعند إشارة ما، في شارع ما، توّقفنا، فقال لي: 
هل تعرف أّنني أطلقت النار باخلطأ على نفسي؟ تطّلعت إليه ُمستغرباً، 
فأوضح أّنه خالل أيام بيروت الصعبة، وَقد إعتقل والده في بغداد، واغتيل 

عبد الوهاب الكيالي ألّنه من جماعة منيف الرزاز، وُفجّرت السفارة 
العراقية وراحت فيها بلقيس زوجة نزار قباني، وصار القتل مجانياً، ظّن 

أّنه املُرّشح األّول لإلغتيال، فاقتنى مسدساً، وظّل يحمله، ليدافع عن 
نفسه، وحّتى ال يكون هدفاً سهالً، وصادف أّنه عبث باملسدس مّرة، 

فخرجت طلقة واستقرت في ساقه، وتعالج منها. وأراني تلك الليلة 
مستوطن الطلقة.

مؤنس، يا مؤنس، يا ذلك الصديق الغالي، هل لي أن أنسى يوم 
إّتصلت بي، وُقلت: تعال بسرعة. ذهبت إليه ليفاجئني بأّنه على قناعة أّن 
النظام العراقي سيغتاله قريباً. القّصة أّن شخصاً من السفارة العراقية 

زاره، وأفهمه أّن هناك معلومات تقول إّنه يكتب قّصة والده مع صدام 
حسني، ونصحه بأن ال يفعل.

 كان مؤنس مذهوالً، فكيف عرف العراقيون أّنه يكتب رواية 
:”إعترافات كامت صوت”، وما زالت مجّرد نّص قيد اإلعداد؟ وسألني 

النصيحة، فلم أعطه إياها، بل قّدمت له رأيي: املؤكد أّن العراقيني 
غاضبون وجاّدون، فهذه رسالة واضحة وصريحة، وتهديد ال يرقى إليه 

“مع املّيتني، مات ُمعني”، 
كان ذلك هو عنوان املقالة 
التي نشرتها مع وصول خبر 
موت الشاعر الفلسطيني 
املعروف معني بسيسو في 
لندن، حيث ُوجد ُمنتحراً 
في غرفته، وأتذّكر بعضاَ 
ممّا جاء فيها: صدق الناعي 
البريطاني أم لم يصدق، 
فقد قتل معني نفسه 
بنفسه، بالشراب والدخان 
واحلنني، والفراق.
 تلك املقالة كانت 
سبب صداقتي التاريخية 
املوصولة مع مؤنس الرزاز، 
وعائلته، التي ظّللت 
أسّميها: أسرة من ذهب. 
إّتصل بي صديقي الناقد 
السينمائي عدنان مدانات 
وقال: مؤنس يحّب أن 
يلتقيك، فأجبت: فوراً. وجاء 
عدنان مبؤنس، إلى مكتبي، 
فتخّلقت كيمياء الصداقة 
بيننا، ولم تنقطع جلساتنا 
إالّ مع فترات نزواته، ونزواتي، 
ورحيله غير املفاجئ، بعد 
عشرين سنة،

باسم سكجها
كاتب أردني 

1415
الرّزاز من الداخل

عائلة 
عّمانية 

من ذهب 

شاهد عيان



نور اإلمام
محامية وناشطة أردنية 

من الصحراء، وتعيش مع هؤالء األحياء في البحر املّيت الذين يقّل 
عددهم مع كّل فجر جديد، وفي كّل األحوال، فأنت تتذّكر أّيامك احللوة 

في “املطران” واللويبدة وبيروت والشام وبغداد ولندن، وعّمان الثمانينيات 
حيث رابطة الكّتاب والياس فركوح وأبو الزوز عبد العزيز، وصراعات سالم 
النّحاس ومحمد سعيد مضية التي كّنا نعيش على هامشها، ونرفضها، 
والكناري وطاهر رياض ولوحة الشعر العفوّي، ومقهى العاصمة ومحمد 

خّروب، وتلك املرحلة الصوفية مع ليث شبيالت، وتلك اللوحة التي 
رسمتها في مرحلة ظننَت فيها أّن الريشة ستتغلب على القلم فيك، 

واستغرق فيها “بسطار عسكري” ثالثةأرباع مساحتها...
فأنت، إذن، يا احلبيب وإبن احلبيب، تعيش حالة روائية جديدة، 

تستحضر أفكارها، وترسم مشاهدها، بينك وبني نفسك، في حلظات 
سالم وهدوء أرادها مؤنس أن تكون بني مؤنس ومؤنس، فاحلياة الصاخبة 

التي شهدت حروباً، وانقالبات، وتشّرداً بني العواصم، وفرحات لم تكتمل، 
أحوج ما تكون إلى وقفة مع الذات، ليس للمراجعة فحسب، ولكن 

للراحة أيضاً...
فال يا مؤنس...

ما زال في العمر بقّية، وما زال لدينا ما نقوله، وما نفعله، وما زال 
في الدنيا الكثير من األوراق البيضاء التي تنتظر الكتابة، وما زال لدى أبو 
علي الكثير من الكتب التي تستأهل القراءة، وما زال لدينا صرخة ينبغي 

أن تُطلق، وحجراً ال بّد وأن يُحّرك تلك البركة الراكدة...
سأقتلك، يا مؤنس...

لو خذلتني...
.....................

ولكّن مؤنس هو الذي قتلني، حني خذلني وغاب، لينضّم إلى والده 
الراحل، وبعده بسنوات غابت الرائدة أم مؤنس، ولكّن ذكرى الثالثة باقية 

حتى اآلن، والرحلة متواصلة من خالل عمر ومنيف الصغير، وستبقى 
حياتهم موضع تقدير، بدليل كتابتنا اليوم عن “عائلة من ذهب”.

شّك، ولكّنهم لن يقتربوا منك في األردن، فهناك إّتفاق “جنتلمان” على 
حتييد الساحة األردنية أمنياَ، وعلى اجلانب اآلخر، فأنت شخصية معروفة، 

وتسافر كثيراً، وهكذا فستكون في اخلارج هدفاً سهالً، وعلى اجلانب 
األخير، فأنت تكتب شيئاً من حّقك أن تنشره. بعد سنة، أو أكثر قليالً، 

ظهر الكتاب، وحتّدى به مؤنس قتلة والده.

في القاهرة

ولم يغادر مؤنس األردن، أيامها، أبداً، ولكّن األحوال هدأت بعد حرب 
اخلليج، فترافقنا مع عائالتنا في رحلة من الُعمر إلى القاهرة. كان والدي 
سيحصل على أّول وسام للُقدس، اجلائزة التي استحدثها الراحل ياسر 

عرفات، وألّنني خبير مبصر، استطعنا استثمار كّل حلظة من الزيارة.
قضينا أسبوعاً سكنت فيه الدهشة مؤنس، فقد عرف التقدير 

الذي يكّنه له، ولوالده، كبار الروائيني والشعراء والنقاد والفنانني 
والسياسيني. من ياسر عرفات، إلى محمود درويش، إلى سميح القاسم، 
إلى إميل حبيبي، إلى وإلى وإلى، وعرف شوارع وأزقة مصر، وزرنا قبر عبد 

الناصر، ومقهى ريش ومقهى الفيشاوي، وأكلنا السمك عند سفوح 
األهرامات، وحضرنا مسرحية “املتشائل” بتجسيد محمد بكري، ورغماً 

عن أنفه سّهرته في ملهى محترم ترقص فيه “زيزي مصطفى”!

سأقتلك يا مؤنس

ُكنُت في طريقي إلى مزرعة صديق، ألقضي في الطبيعة أياماً، 
حني هاتفني صديقنا املشترك محمد خروب، وقال: مؤنس في مشفى 
لوزميال، وفي وضع صعب، ودخل فترة من الكوما، فقط أردت أن أخبرك 

حتى ال تُفاجأ باخلبر. سألته: ماذا تعني باخلبر؟ فتهّدج صوته، وهو يقول: 
وضعه صعب جداً. كان محمد يكاد يقّدم لي العزاء. واصلت رحلتي، 

مذهوالً، ولم أذرف دمعة واحدة، 
فالصفعة الكبيرة ال حُتدث أملاً 
في أّول األمر. وصلت، ففتحت 

الكومبيوتر وكتبت:
صباح اخلير يا مؤنس...

وبعد،
فلسُت أظّنك، وأنت 

في غرفة العناية املرّكزة، في 
مشفى قدمي يُطّل على القلعة 

من اللويبدة، في الطريق 
العتيقة التي كان والدك احلبيب 

يسلكها إلى عيادته، إالّ ُمتأّمالً 
في حال أّمة تعيش الغيبوبة 

منذ زمن، وتنتظر فكرة الرواية 
التالية التي تفضح ذلك الوضع، 

وتشرح واقع احلال بتقنية فنّية 
عالية، تََعّرَفْت عليك قبل أن 

تلتقيها وجهاً لوجه...
وأظّنك كنَت تتنّبأ، في 

يوم، هذه احلال التي تعيشها 
اآلن، فحني دخل احلبيب يوسف 

أبو الراغب في غيبوبته، قبل 
نحو العشرين من السنوات، 

وما زال، ظّللت حُتّدثني عن ذلك 
احلّد الذي يفصل احلياة عن 

الغياب، وتتأّمل، وتُفّكر بصوت 
عال، وتشرح رؤيتك حول تتالي 

املشاهد التي يراها يوسف، 
والتي ترى مثلها اآلن...

ولسُت في شّك، أبداً، في 
أّنك تعيش في هذه اللحظات 

مع منيف، الذي اغتاله كامت 
صوت لم يعترف كما يجب، 
فقد اغتال معه أّمة كاملة 

ظّل موتها يأتي ببطء، وبرود، 
وأعرف أّنك تعيش اآلن مع ذلك 
العربّي الذي ضاع بني ناطحات 

السحاب، حني سارع الى الهرب 

حفر في الصخر

النساء في األردن أهّم من 
الرجال، ليس ألّنهّن أكثر عدداً، 
وأنقى قلباً، أحسن طبخاً، 
وأفضل تربية لألبناء، فحسب، 
ولكّنهن اجملتمع األردني بأحسن 
متثيله، وبني آالف قضايا 
الفساد لم تتورط سوى قليالت 
القليالت، وهذا مثل واحد.

وعلى الرغم من أّن 
دراسة أميركية تقول إّن القّوة 
االقتصادية املقبلة للسيطرة 
على العالم ليست الصني، بل 
هي النساء ، فاّن وضع األردن 
في ترتيب “الفجوة النوعية 
ـ اجلندرية” العاملي يشهد 
تراجعات متتالية، فالنساء 
مقبالت حلكم االقتصاد 
العاملي، إذن، ولكّن وضعهن في 
األردن بائس

القائمة هي التي يصدرها 
املنتدى االقتصادي العاملي 
سنوياً، وتعتمد على مقياس 
مدى توزيع املوارد، وحتقيق 
الفرص بني الذكور واالناث، 
وحملت لألردن في السنوات 
األخيرة أخباراً سيئة، وأكثر من 
ذلك ، فهي تعلن أّن تراجعه 
يأتي لسبب أّول هو املعلومات 
املبالغ بها حول نسبة مشاركة 
النساء في سوق العمل، والتي 
قالت اّنها 30 باملائة ، في حني 
اّتضح أّنها ال تتعّدى الـ16 
باملائة.

ولسنا بحاجة للقائمة العاملية لنعرف أّن 
الذكور  وأّن سيطرة  بائس،  األردنية  املرأة  وضع 
شبه مطلقة، وصحيح أّن عدد اخلريجات يفوق 
عدد اخلريجني كّل سنة، وأّن األوائل في الثانوية 
ولكّن  األردنيات،  هن  دراسة  من  بعدها  وما 
الغالبية الغالبة منهّم ال يجدن عمالً، االّ في 
عداهما  وما  والتعليم،  السكرتاريا  وظائف 

قليل.
احلقائق  هذه  من  الرغم  وعلى  ولكن، 
الصخر  في  يحفرن  نساء  فهناك  املؤملة، 
هو  واضح  منوذج  وهناك  العارية،  بأياديهن 

محاسن اإلمام وإبنتها نور.

محاسن االمام

ومحاسن زميلة صحافية قدمية، بدأت عملها 
الصحافي منذ مطلع السبعينات، وحققت 

خالل تلك السنوات الطويلة رصيدا ممتازا، 
فكانت اول صحافية تنتخب عضوا في 

مجلس النقابة، وكانت اول صحافية تتولى 
منصب رئيس حترير صحيفة أسبوعية، وما 
بني هذا وذاك، وما بعده ايضا، كانت تسجل 

لنفسها حضورا مهما في قضايا احلريات 
بأنواعها، وأسباقا كثيرة في مهنة ال تعرف 

السكون ابدا.
ومببادرة شخصية، وبارادة فردية،، وبروح 

مسكونة باالجناز، لم ترض زميلتنا ان تغلق 
على نفسها باب بيتها بانتظار عمل ال يأتي 

فأسست مركزا لالعالميات العربيات، يهدف 
الى مساعدة وتدريب االعالميات، 

محاسن، وجدت نفسها، في يوم، مضطرة 
لالستقالة من عضوية نقابة الصحافيني في 

خطوة استباقية لطردها، لسبب أّن لديها 
مثل ذلك املركز الرائد، وهو باملناسبة ما زال 

رائداً وعامالً منذ خمس عشرة سنة.

نور االمام

معروفة،  ومحامية  محاسن،  إبنة  هي  اإلمام،  نور 
احملامني  نقابة  وأيضاً  احملاكم،  وأروقة  قاعات  لها  تشهد 
بأنها منتخبة في مجلسها، ومقررة جلنة احلريات وحقوق 
الذين  زمالئها  كل  عن  خاللها  من  دافعت  التي  االنسان، 

تعرضوا لقمع.
في االنتخابات االخيرة لم تنجح نور في االنتخابات، 
تواصل  ولكنها  الناجحني،  غير  أصوات  أعلى  وحققت 
للعمل  وترّبت  ُخلقت  فقد  يكن،  لم  وكأّن شيئاً  عملها، 

العام.
نور جتيب هنا على أسئلة “اللويبدة”:

 ، الطفولة  منذ  العام  بالعمل  اهتماماتي  بدأت   
املهنية  النقابات  جملمع  معها  تصحبني  كانت  والدتي 
تغطيها  او  بها  تشارك  كانت  التي  الفعاليات  حلضور 
وتطورت  احلالة  هذه  من  جزءاً  نفسي  وجدت  صحفياً. 
الدكتورة  كانت  حيث  القاهرة،  جامعة  في  كنت  عندما 
فيحاء عبدالهادي رئيسة اللجنة الثقافية في احتاد املرأة 
في  اندمجت  خاللها  ومن  القاهرة،  في  الفلسطينية 
تكويني  من  جزء  بأنه  لي  ليتضح  النسوي  العام  العمل 
ملجأ  عن  لنفسي  بحثت  تخرجي  ومبجرد  الشخصي، 
أتلمس  بدأت  ومنه  االردنية،  املرأة  احتاد  فكان  للعطاء 
الرسالة احلقيقية الهمية العمل العام وأثره بالتغيير في 
اجملتمع سواء كان عمال وتوعويا او تنمويا .. ومن ثم تطورت 
اعتقدت  والذي  النقابي  بالعمل  باالنخراط  لدي  التجربة 
لفترة طويلة من الزمن بأنه رأس هرم العمل العام حيث 
يجمع السياسة مع التنمية .. ودوره الكبير في التأثير في 

كافة مفاصل اجملتمع .
رضاي عن العمل في اجملتمع؟ لالسف لست راضية، 
يتبناها في  التي  الرسالة  العام هو  العمل  لكون أساس 
العمل  االردن هنالك معوقات لتطور  تنمية اجملتمع، وفي 
التجمع  املنظمة حلق  العام بعضها تشريعي كالقوانني 
وبعضها االخر اقتصادي بعزوف عدد كبير من األشخاص 
واآلخر  االقتصادي  للضيق  نظرا  التطوعي  العمل  عن 
تصبح  عندما  للرسالة  اخمللصني  يصاحب  الذي  االحباط 

بعد مواقع العمل العام يصل لها من ال ميلك الرسالة،
بالنظر  االردنية  التجربة  نضج  عدم  الى  باالضافة 
مثال لتجارب في دول اخرى كاملغرب العربي .. العمل العام 
نحن  الواقع  لتغيير  بالعطاء  مؤمنني  ملناضلني  بحاجة 

نفتقد ذلك في كثير من األحيان.
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درج سينما األردن سابقاً / فرساي حالياً، يذكرني 
االيام،  هذه  سماءه،  غزت  التي  املظالت  صور  مع 
حيث  اجلميلة،  اخلوالي  واأليام  الستينيات،  بسنوات 
زوايا شارع السينما نحو طلوع جبل عمان، قرب منزل 

رئيس الوزراء االسبق ابراهيم هاشم.
والشوارع  الصف،  غرف  البال  في  زالت  ما 
وادي  حافالت  وموقف  والشجر،  واالدراج،  املتعرجة، 
السير، حيث كنا نسكن، قبل ان ننتقل إلى العبدلي 
وغيره من أحياء عمان، التي كان والدي، رحم اهلل روحه، 
أظنها  مختلفة،  ألسباب  فترة،  كل  فيها  بنا  يتنقل 
وقتذاك.العبدلية،  العسكرية  بوظيفته  تعلقت 
املدرسة، أفضل الذكريات عن أجمل أيام عمان، ولكّن 
في  ترعرعنا  كّنا  باملهاجرين:  أبدأ  عنها  الكتابة  قبل 
مهاجرون  أيضاً  ونحن  ال  لم  العني،  وراس  املهاجرين 
الذكريات  وظلت   ، عمان  إلى  السلط  مدينتنا  من 
امني  حدثت  مرة  انني  حتى  بالرأس،  تلوح  والقصص 
سألني:  حني  أحدهم  قّصة  عن  بلتاجي  عقل  عمان 
عضواً  تعيينك  يتم  أن  السلط،  من  وأنت  لك،  كيف 
من  أنظر  للعمدة:  فقلت  عمان؟  أمانة  مجلس  في 
شباك مكتبك، أترى املنازل هناك؟  فقال: نعم! قلت 
واملهاجرين،  العني  راس  بني  وتربيت  ولدت،  هناك  له: 
شاملة  اجابة  كانت  انها  اعتقد  وازقتها...  وبيوتها، 

للعضو الذي ذاب في ثيابه معتذرا عن سؤاله.

ُقطع لساني نصفني فقال “أبو 
نورس”: سيصير لسانه شبرين!

ذات ظهيرة، كنت أقود “البسكليت” أمام منزلنا 
أقع  بي  وإذ  محمد”،  “االمير  السير  وادي  شارع  في 
وكما  الصنعة،  على  جديداً  كنت  حيث  وجهي،  على 
ُقطع  وفعالً  ب..”،  عالبخور  متعود  مش  “اللي  يقال 
لساني نصفني، فسارع عمنا الكبير ابو نورس القماز 

معاجلتي  ومتت  االيطالي،  املستشفى  نحو  اخلريسات 
أن  حتى  فمي،  في  وأسابيع  أياماً  ظلت  بـ”قطب” 
والدتي، يرحمها اهلل: امون القاسم، بكت بكاء شديداً 
ظناً منها أنني لن أقوى على الكالم، وأن أصبح أخرس.. 
فطمأنها أبو نورس قائالً: “ال تخافي رح يعيش، ويصير 
وكأن  مذيع”..  او  صحفي  يصير  وممكن  لسانه شبرين 

على كالمه َملَك، كما يقال بالعامية.
الضرب  نتذكر  مازلنا  اننا  الرواية،  املهم، في كل 
أو  االول،  الدرس  عن  نتاخر   حينما  نتلقاه  كنا  الذي 
احملكمة  باب  من  الدراسة  ونتذكر  الصباحي،  الطابور 

واملدرسة، إلى محراب الشارع واألدراج..
كان املصروف قروشاً أو تعاريف ال أتذكر، فال داعي 
ألكثر من ذلك، كما كان يقول الوالد رحمة اهلل عليه، 
فوجهة نظره ان ال مواصالت وال افطار او وجبات خارج 
املنزل، الذي لم يكن يبعد عن املدرسة سوى “َقطعة” 

شارعني ومئة درجة!

أبو عرب ودرج سينما األردن
اتذكر  فال  احلبيبة،  العبدلية  مدرسة  إلى  وأعود 
فتح  ما  لكن  متاما،  الدراسة  ورفاق  املدرسني  أسماء 
شهيتي سؤال أخي ميسرة ملص لي إن كنت وإياه في 
صف واحد؟ ليتبني أنني أكبر منه سناً ال قيمة فهو، 
وإن زاد وزنه عني، سيبقى صديقاً ومعلماً في العمل 

السياسي واحلزبي واجلرأة.
قرأت  حينما  مرة  ذات  افرحني  خبر  افضل  ولعل 
عن ترميم املدرسة وزيارة جاللة امللكة رانيا العبداهلل 
لها العام املاضي .. لكن ما ساءني ان مت وضع لوحة من 
وزارة التربية فوق اللوحة االم بدل احلفاظ على جمالها 
كتاريخ ملدرسة تاسست سنة ال 1934، وتخرج منها 

ودرس فيها نادر باشا الذهبي

االربعينيات  منذ  يقيم  كان  الذي  عرب  ابو  محمود  احلاج  اهلل  رحم 
محالته للمفروشات، وسماها “االردن للموبيليا”، وطلب مني أن اكتب في 
البريد،  الواصل بني محالته وشارع  درابزين للدرج  “الراي” عن اهمية وضع 

امينا  كان  الذي  العبادي،  ممدوح  الدكتور  وأمر  بفضل  بالفعل  ذلك  وكان 
لعاصمتنا حينئذ.

)1 (
العبدلية ودرج السينما 

وقصص عّمانيني مهاجرين من السلط
) 2 (

عن زميلي أسامه بن الدن ولقب الباشوية

سمير احلياري
صحافي مخضرم 
وناشر موقع “عمون”

َمن منكم يرى معي أّن احلياة “تلبيس طواقي“؟

بني السطور

امللك  بجامعة  درسي  شعبة  في  كان  السبعينيات،  نهاية  في 
عبدالعزيز طالب يدعى اسامة بن الدن .. ما غيره، زعيم ومؤسس تنظيم 
والدرس  املسجد  إال  يعرف  ال  بريئاً،  شاباً  اال  انذاك  يكن  ولم  القاعدة،  

والعمرة واحلج وفرائض الدين السمح.

صديقنا إبن الدن كان طيب املعشر

يدل  إال كل طيب: أخالقه عالية، ومعشره  لم نلمس من صداقته 
على أصالته، وتصرفاته ال تنّم عن شخص قد يكون يوماً املطلوب االول 

في العالم كإرهابي، وقائد جملموعة تتحدث عنها وسائل االعالم كافة.
كان في شعبتنا، وإن كنا ندرس الصحافة وهم يدرسون االقتصاد 
واالدارة والتجارة: موسى الهزامية وامني العمد، اللذان إجتها نحو اخملابرات، 
صفوفنا  في  وكان  آخر..  فكري  عمل  نحو  اجته  الذي  الغرايبة  وابراهيم 
رفاق  كثر ككمال العواملة ومحمد عطااهلل املعاني، وثلة من أبناء معان 
األبية، وغيرها من مناطق االردن والسعودية واليمن وسوريا ولبنان ودول 

اخرى.
إلى   دعوة  أبداً  منه  نسمع  ولم  يوماً،  الدن  إبن  حالة  إلى  نتنبه  لم 
جهاد،    قبل ذهابه إلى افغانستان، وحتى ظهرت “القاعدة”، وما آلت إليه 
أمورها، وأصبح زميلنا في الدراسة الرقم األهم في اجملاهدين ضد الروس 
أوالً، ثم االمريكيني الذين قيل إّنهم صنعوه، ومجدوه، ودعموه، ثم حملوه 

وألقوه في اليم .. وكأننا امام مسرحية ..
ما علينا ..

قّصة لقب “الباشا”، الذي ال أحبه!

أحد  وأطلق علينا  “الراي”،  وبدأنا في  إلى عمان،  التخرج  بعد  عدنا  
ولم أحب   ، الّي  بالنسبة  اللقب االسوأ   الـ”باشا”، وهو  االصدقاء لقب  
يوماً ان يناديني أي صديق بـ”الباشا”، النني لست كذلك أوالً،  وألن اللقب 
ال أستحقه ابداً، ولم أخدم يوماً في السلك العسكري، وإن كانت أمنيتي 

أن أتشرف في العمل بذلك، لكن ارادة اهلل وعنايته، كانت السبب .
ذات مرة كنا وسميح باشا بينو في جلسة فناداني أحدهم باللقب 

.. غضب الباشا بينو وقال أبو ماهر: “يا أخي انت باشا تايوان يعني تقليد، 
اليابانية  االصلية  وتركت  التايوانية،  بباشويتي  رضيت  فأصالء”،  نحن  أما 

لغيري، حتى انهيت عملي بـ”الراي” وكانت حكاية اخرى.
تلقيت يومها، يوم مغادرتي “الرأي”، في 1/6/2015 دعوة من احلكومة 
التايوانية لزيارة تايبيه العاصمة لعشرة ايام .. وحينما كانت تردني مكاملة 
حيث  موطني  في  اآلن  أنا  أخي  يا  حملدثي  اقول  كنت  عمان،  من  مجاملة 
جئت الى تايبيه لتجديد “الباشوية” التي أحمل، تاركاً لكم  “الباشوية” 

األصلية، فاتركوني أستمتع مبا انا فيه وحّلوا عني ..

 وأخيرًا
نهاية القول إن الدنيا متر أيامها وسنواتها، وتبقى الذكريات اجلميلة، 
مع  أم  الدن،  بن  اسامة  الشيخ  االول  املطلوب  مع  كانت  سواء  والطيبة، 
“الراي” و”الباشوية التايوانية” .. واألجمل من ذلك كله أنك تعرف بعد كل 
هذا العمر، من هو الصديق، ومن البغيض، وما صاحب هذا العمل االبداعي 
واالعالمي الرفيع باسم ابراهيم سكجها اال الصديق االوفى، ابن استاذنا 

ومعلمنا االول يرحمه اهلل ويدخله اجلنة.

الزميل األستاذ 
سمير احلياري رجل 
حافل باملفاجآت، بدأها 
حني أسس أّول وكالة 
أنباء أردنية خاصة في 
الثمانينيات )عرب برس(، 
وتواصل بتأسيسه 
مع الزميل األستاذ 
باسل العكور موقع 
“عمون” األكثر تأثيرًا 
في األردن، وأيضًا مع 
رئاسته حترير الصحيفة 
األكبر “الرأي”، ووضعه 
بصمات االستقاللية في 
مسيرتها.
ها هو يفاجئنا 
بأّنه كان صديقًا وزمياًل 
ألسامه بن الدن أيام 
الدراسة في اململكة 
العربية السعودية.
وفي جملة واحدة، 
عن “تلبيس الطواقي”مع 
بعض من الصور التقطها 
في مكان ما، يكتب ما 
بني السطور، وتلتقط 
عني عدسته اخملفي من 
املشهد!
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ليس هناك: أنا، بل: 
نحن، وليس هناك من 
شرقي وال غربي، وليس 
هناك من غني وال فقير، 
وليس هناك أّي نوع من 
التمييز، فهناك فقط 
عّمان الواحدة، التي ال 
شرق فيها وال غرب، وال 
جنوب وال شمال، بل عّمان 
احلبيبة التي يأسر حّبها 
الضيف قبل املُقيم، 
ويعشقها الزائر بعد 
املواطن...
قبل ثماني سنوات، 
من اآلن، قّدمت “اللويبدة” 
مشروع “رواد التنمية” في 
جبل النظيف، وكتبت 
حينها أّن “النظيف يعود 
نظيفًا”، ولكّننا اآلن وبعد 
سنوات متواصلة من 
العمل املتواصل نستطيع 
القول إّن األمر كان يتعلق 
بأكثر من نظافة الشوارع، 
بل باعادة إنتاج عالقات 
عّمان مع نفسها، 
هنا ما كتبته مديرة 
املشروع سمر دودين في 
إجابتها على أسئلة 
“اللويبدة”:

في  للمشاركة  الوقت  ذلك  في  “أرامكس”  شركة 
وضرورة  والتعليم،  التنمية  تتناول  حوارية  حلقات 
تأسيس  اخلاص في  القطاع  االعمال من  رواد  انخراط 
مبادرات مستدامة، متكن الشباب وتخدم االهالي في 

األحياء. 
عام 2005  كان عتبة بدأت فيها حياتي بالتحول 
الثقافة  و  التربية  مجالي  في  العمل  من  التدريجي 
الشعبي  التعلم  أمناط  استكشاف  نحو  الفنون،   و 
الشباب  ثقافة   في  املفقودة  واحللقة  السائدة، 

واالهالي خارج املدارس. 

دعوة فادي غندور

كنت قد اطلقت، في ذلك الوقت، مع أمني عمان 
نضال احلديد،  وزمالئي اعضاء مجلس االمانة، مشروع 
على  قرب  عن  وتعرفت  لألطفال،  الصديقة  املدينة 
اكثر  ممتدة  سنوات  عبر  أصبحت  التي  عّمان،  شرقي 

االماكن اكتظاظا في العاصمة. 
أجلس فيها حول  طاولة  أول مرة  تلك،   كانت، 
قطاع  من  أغلبهم  وسيدات  رجاالً  تضّم  مستديرة، 
األعمال، حيث كانت دعوة فادي للحديث عن حتديات 
الشباب، وسوق العمل واشكاليات التعليم والتنمية 

ومسؤولية القطاع اخلاص.
أنا، كما معظم االردنيني، انتمي ألسرة من اصول 
فالحية، يعمل أهلها في التعليم والطب والهندسة، 
مؤسسات  في  وبناتها   ابنائها  من   الكثير  وخدم 

القطاع العام .

للشركات، وعن دور الدولة في كل هذا : أليست الدولة 
مسؤولة عن اخلدمات، التي تعنى بالفئات التي تتعرض 
وقلة  البطالة  بسبب  إجتماعي،  و  إقتصادي  لتهميش 

املوارد وفشل مخرجات التعليم ؟ 
مع  العمل  يتّم  ان  ميكن  وكيف  أكثر:  وتساءلت، 
في  التهميش،  على  للتغلب  تسعى  التي  اجملتمعات 
اخلاص  و  العام  القطاع  بني  تام حلوار منظم  ظل غياب 
ومؤسسات اجملتمع املدني، التي تعمل في غالبيتها من 

خالل التمويل االجنبي؟.
وأيضاً: كيف تتحقق االستدامة في هذه املبادرات، 
في  االهالي  مع  العمل  في  ننخرط  ان  ميكن  وكيف 
واستماع  يومية،  ومعايشة  عميق،  فهم  بال  االحياء، 
متعاطف؟ وهل هناك قطاع خاص مستعد أن يخصص 
مؤسسات  عاية  و  إلنشاء  الربح  من  أساسياً  جزءاً 
تنموية مستقلة مالياً، وتعمل بحرية فكرية عالية في 

ظل ظروف البلد؟ 
كان لدي الكثير من الشكوك، فعمان التي تربيت 
فيها مقسومة شرقية و غربية، و الثقافة التي كانت 
بالعمل  ومتيزت  والسبعينات،  الستينيات  في  سائدة 
شديدة  ثقافة  الى  حتولت  الفكري  واالنفتاح  االهلي 

احملافظة، تتشكل في مساحات مهمشة، أو مسّورة،

 فجوة طبقية تُهّدد األمن اإلجتماعي

طابع  الدوام  على  ظّلت  التي  عّمان،  أدراج  حتى 
املدينة، لم تعد كافية لبناء اجلسور بني اجلبال وأهلها، 
و  وتفاقمت  تضخمت،  عمان  في  الطبقية  الفجوة 
تزداد  و  االقتصادي،  و  االجتماعي  االمن  تهدد  أصبحت  
وعزمية  االهل،  ألم  حتمل  التي  اللجوء  موجات  بسبب 

البقاء .

تفجيرات الفنادق واستشهاد خورما  واملبادرة

تفجيرات  بعد  أليمة  حلظات  عمان  عاشت    2005 نوفمبر   9 في   ...
االقتصادي  الشاب  فيها   إستشهد  فنادق،   ثالثة  استهدفت   ارهابية 

املعروف مصعب خورما، 
كان فادي، بعدها،  قد أسس “صندوق مصعب خورما لتعليم ومتكني 
وعمان  النظيف  جبل  منطقة  في  الشباب  منه  ليستفيد  الشباب” 
العاملة  واجلمعيات  االهالي  لقاءات مع  وبعد سنة كاملة من  الشرقية، 
هناك، دعاني في كانون األول/ ديسمبر، الى نادي امللك حسني، وقدم فادي 
غندور مبشاركة مسؤولة االستدامة في “أرامكس” في ذلك الوقت،  رغدة 
و  الثقافة  ونشطاء  االعمال  رواد  من  احلضور  لكل  دعوة  مقترحاً  بطرس، 

العمل االجتماعي لالنضمام للمبادرة. 
تنمو وتكبر،   أن  التهميش، وكيف ميكن  حتدث فادي كثيرا عن فكرة 
ولكنها  االهلية،  واملبادرات  االساسية،  اخلدمات  ليس فقط بسبب غياب 
التنموي،  العمل  في  االنخراط  من  اخلاص  القطاع  النسحاب  نتاج  أيضا 

وبالتحديد في االحياء من خالل املعايشة اليومية و التواجد بني االهالي.
اللقاء،  الشباب، وحتمست كثيرا بعد  العمل مع  دائما  كان شغفي 
قوية  انطالق  نقطة  والفكرية  املالية  املشروع  إستقاللية  أن  وشعرت 
لتجربة ستكسر حدود عمان الشرقية و الغربية، ولتصبح ر”واد التنمية” 
منصة إنخراط مدني فعالة، ومساحة عمل في االحياء، حتترم التعددية 

والتنوع وتقدم منوذجاً تعلمياً مدنياً بامتياز.

رحلتي مع “رواد التنمية”

2009�2006 كل  وبدأت رحلتي االسبوعية، كمتطّوعة ملتزمة، من 
سبت من الساعة 2:30�12 ظهراً في لقاء سّميته دردشات شبابية، أصبح 
بعد فترة وجيزة مساحة آمنة للحوار املفتوح, ومنصة صلة بني الشباب 
والسياسة  اإلقتصاد  و  التعليم  في  يعملون  كثر  ومتحدثات  ومتحدثني 
وريادة األعمال والفنون. كانت حلقات دردشات محفزة وملهمة لي للبحث 
بعمق عن املضمون املفقود, و املغيب, في ثقافة الشباب ونظرتهم للحياة, 
الشباب في مرحلة  ثقافية  هامة، حررت أصوات  وأصبحت حلقة تعلم 
التأسيس  االولى، وسمحت بتطوير القدرة على االستماع و التعاطف و 
قبول االختالف. كان العمل جارياً من خالل مبادرات خالقة اطلقت طاقات 
الشباب، ووضعت بذرة الفكرة االساسية لرواد، وهي منح الشباب فرصة 

التقدم ملنح تعليمية، مقابل انخراطهم في التطوع و خدمة اجملتمع . 

سمر دودين
ناشطة أردنية 

قّصة جناح

االعاقة  ذوي  الشباب  رواد كثر منهم ميسون تعمل مع  رفاقي  في 
بتكوين قطع صلصال بديعة و تزرع بستانا كبيرا بشتى انواع النبات البري 
و تبتسم دائما و حتمل همة تشبه قمم اجلبال الشامخة و كرامة امهاتنا 

الكادحات 
برنامج  من  تخرج  االمني  القوي  طارق  منهم  كثر  رواد  في  اصدقائي 
منحة مصعب خورما بتفوق مهندس اتصاالت ييسر نافذة التواصل بني 
بيسر  االهالي  مع  العالقات  يدير  اجلبل  حكاية  يعرف  و  العالم  و  شبابنا 
برنامج  مسؤولة  و  التنمية  رواد  خريجة  ايضا  واناس   ، كفاءة  و  واحترام 
تنمية الطفل تعمل بشغف و اميان تربوي نادر، رهف، خريجة رواد، التي تقود 
برنامج الشباب االثرائي وتيسير العمل على مبادرات تنمي التفكير الناقد 
وتؤسس ملهارات ريادة االعمال، وام حسام التي اصبحت مدربة رئيسة في 

حمالتنا االجتماعية والتي تقود برنامج محو االمية لنساء احلي ....

شراكات ال تُعّد وال حُتصى

الدؤوب، ال تعد وال  رواد بنت شراكات متينة عبر سنوات من العمل 
حتصى، أذكر منها شراكتنا مع “بيت صلصال للتصميم” و”مركز العدل 

للمساعدة القانونية” و”جمعية سنا لذوي التحديات”.
“بدرس” في  وإلى   لبنان،  الى “طرابلس” في  رواد لنصل  توسعنا في 
في  والبيضا  الطفيلة  إلى  و  مصر،  في  اهلل”  خير  “عزبة  وإلى  فلسطني، 

جنوب األردن ... 
بالتبادل  متكينية  تعلمية  مجتمعية  مراكز  نؤسس  نكون  حيثما 
أهالي جبل محسن  بالعمل مع االطفال: سارة تعمل مع  و  الشباب  مع 
الطائفي،  العنف  مزقه  حي  في  املشترك  العمل  جسور  لتبنى  والتبانة 
ومحمد يعمل في فلسطني في بدرس و القرى اجملاورة لتعزيز فكرة اخلدمة 
اجملتمعية للشباب، وايهاب شاب يقود رواد التنمية في ثالث أكبر عشوائية 
في القاهرة في عزبة خير اهلل يربي االمل كل يوم ويلهمنا جميعاً، وفي 
الطفيلة معاذ يحتفل بابتسامات االطفال الذين ميألون املكان فرحا وهم 
و  احلماية  و  للتعلم  امنة  مساحات  كّلها  ويرسمون..  يلعبون  و  يقرأون 
العمل ...  وهناك بتول ودينا وروان وليلى ورندة وفريق كبير يربي االمل و يزرع 

االرادة كل يوم لتكبر رواد ...
كل عام منكن في االردن و فلسطني ومصر و لبنان 450 شاباً وشابة 
حتقيق  في  شركائنا  هم  مجتمع  وخدمة  تطوع  ساعة   84600 يقدمون 
رسالة التنمية املستدامة. قال لي انس احد خريجي رواد لعام 2014 ذات 

يوم “دخلت الى رواد غريب ...و تخرجت منها مواطنا.

طلب   2009 صيف  في 
مني فادي أن أنضم للمؤسسة 
كمديرة اقليمية و مديرة برامج 
اعمل  انا  و  احلني  ذلك  منذ  و 
 10  . اهلها  و  التنمية   رواد   مع 
سنوات مضت على رواد التنمية 
مالزمة  و  مشاركة  انا  و  اليوم 
الدول  و  االردن  في  لتوسعها 
متكني  بهدف  اجملاورة  العربية 
الشباب من العمل مع االطفال 
رفدهم  و  االهالي  و  اليافعني  و 
تساعدهم  اساسية  مبهارات 
على االنخراط في سوق العمل .
اكثر ما يلهمني في عملي 
في رواد هو انني اعيش  كل يوم 
الصادق  للحوار  امنة  مساحة 
االهالي   و  الشباب  و  الفريق  مع 
باستماع  تسمح  املساحة  هذه 
التزام  و  اصيل  تعلم  و  عميق 
بالعمل  يسمح  االميان  يشبه 
سنة  و  بيوم  يوم  الداعم  اجلاد 

بسنة ....
التنمية  رواد  في  أبطالي 
بنى  الذي  مهند  احدهم   ، كثر 
في  للمشردين  كبيرا  قصرا 
بنهر  احاطه  و  الفنون  ورشة 
ضخم فيه متساح بديع و فرعون 
يعمل  يوم  كل  ....ياتي  صغير 

معنا نحبه و يحبنا 

١٠ سنوات من  “رّواد التنمية “ 

َعّمان َعّمانية ...
ال شرقية وال غربية 

بشغف  أعمل  كنت 
“تكوين  مشروعي  على 
وابداع“،  تنوير  فضاءات 
التنوع  بسؤال  اعتنى  الذي 
في  والتعددية  الثقافي 
مدينة عمان، عندما دعاني 
فادي غندور مؤسس ومدير 

تساؤالت 
املسؤولية اجملتمعية

وأنا  كثيراً،  تساءلت 
يتحدث  لفادي  استمع 
اجملتمعية  املسؤولية  عن 



د. هاني البدري
إعالمي أردني

ستظّل ذاكرة األردن 
اإلعالمية، والسياسية، 
تضع املقابلة التي خّص 
بها الراحل احلسني 
برنامج “ستون دقيقة”، 
في االستوديو، باعتبارها 
تكرميًا، وتقديرًا عاليًا، لدور 
اإلعالم األردني.
الزميل، األستاذ هاني 
البدري، وقد كان أّول َمن 
قّدم ذلك البرنامج الذي 
صار عبر السنوات األكثر 
متابعة على التلفزيون 
األردني، يكتب هنا عن 
قّصة تلك املقابلة 
التاريخية.
هاني البدري ُعرف 
على الشاشة تتجاذبه 
الفضائيات، وهو اآلن 
يحتّل مقعده كواحد 
من أهّم مقّدمي البرامج 
اإلذاعية الصباحية 
األردنية “وسط البلد”، 
باإلضافة إلى ما يكتبه 
من مقاالت مهّمة في 
الصحافة اليومية.

احلسني 
وأنا ،

 على 
الشاشة

في البداية ..

ومبجرد أن يُطرح علّي السؤال:
بعد  مبخيلتك  علق  ماذا  أو:    ، تتذكر  ماذا   
متداخلتان  صورتان  رأسي  في  تلمع  املشوار؟  هذا 
)اميان(  البعيد:  من  قادمة  بأصوات  مصحوبتان 
األلم،  من  تصرخ  وهي  سنوات،  األربع  ذات  الطفلة 
يدخل  ثراه،  اهلل  طيب  احلسني،  امللك  جاللة  وسيدنا 

إلى ستديو األخبار . 
٢٥ عاماً مرًت علّي، وكأنها أيام، منذ دلفت عالم 
اليرموك“،  “جامعة  آنذاك،  الشرعي،  بابه  من  اإلعالم 
لن  ومخيلتي،  وجداني  في  تتوالى  التي  والذكريات 
عنها،  حتكي  أو  لتشرحها،  قالئل  كلمات  تسعفني 
فحالي مثل حال مئات الزميالت والزمالء ممن أختاروا 

أن تكون مهنة املتاعب، طريقهم في احلياة..
وضحكات  وإرهاب..دموع  وجلوء  وسالم  حروب 
داخل  ومؤمترات  مهرجانات  وخلفها.  الكاميرا،  أمام 
في  الزعماء  كبار  مع  تبدأ  لقاءات  خارجه،  و  الوطن 
الشارع،  في  ضال  طفل  بأصغر  تنتهي  وال  العالم، 

مرورا بالفنانني واإلقتصاديني والساسة واملثقفني. 
التففنا حولها،  وأخرى  كاملة،  قلناها  حكايات 
أن  جنرؤ  ال  وحكايات  بعضها،  لنحكي  أجلها،  ومن 
وأخرى احتفظنا  السنوات،  بها حتى بعد هذه  نبوح 

بها ألنفسنا إحتراما لنا و لهم.
وعرضاً  طوالً  القياسات  متمدد  كامل،  عالم 

وارتفاعاً و..كثافة، مّر علينا!
باسم  العظيم  وأستاذي  زميلي  وألن  ولكن، 
بعيد،  أمد  منذ  مرارتهم   “ “شالوا  ممن  سكجها 
بصراحة  وألنني  الدؤوبة..  املتابعة  هواية  وميارسون 
بكل  تُعنى  التي   ،“ اللويبدة   “ بتجربته  جداً  معجب 
اإلعالم  و  الثقافة  عالم  في  ومحترم  نظيف  هو  ما 
تلك  الذكريات  رحلة  أختصر  أن  علي  كان  واإلبداع، 
ماهية  وعن  عني،  رمبا  تشي  فقط،  واحدة  بقصة 
بالتأكيد  إمنا  أجيده،  كنت  أنني  أمتنى  الذي  العمل 

كنت، وال زلت أحبه . 
بدأت القصة، حني قامت موظفة صاحبة ضمير 
“أيام الضمير“، بكتابة تقرير مفصل عن وضع دار رعاية 
لألطفال األيتام ومجهولي النسب، اسمها دار مركز 
جبل  في  االسم!“  الحظوا   “ األيتام  لرعاية  احلسني 
االشرفية بعمان، ونشرت في التقرير كافة املعلومات 
التي متكنت من احلصول عليها، لطبيعة وظيفتها، 
واملتعلقة بالفساد اإلداري و املالي والوظيفي، وقبله 
من  متّكن  الذي  واألخالقي  اإلنساني  الفساد  وبعده 
موظفي و إداريي املؤسسة التي كان من واجبها بل 

رغماً  احلياة،  إلى  جاءوا  لهم  ذنب  ال  أطفال  رعاية  ودورها 
عنهم، وحتت ظروف سيئة للغاية، أجبرت ذويهم والدولة 
في كثير من األحيان، إلى تبنيهم ورعايتهم إلى أن يشبوا 

ويتحسسوا طريقهم األول في الدنيا. 
طفلني  وفاة  عن  سابقة  معلومات  وردت  قد  كانت 
من نزالء املركز، أحدهما بسبب االهمال الذي فتح دماغه 
فقد  االخر  أما  التدفئة،  بويلرات  باحد  التصاقها  بسبب 
قضى بسبب االهمال في املتابعة حلالته.  البرد كان يقص 
املسمار في تلك الدار املصروف لها تدفئة طوال الشتاء، 
األسرة  وعلى  الزوايا  في  في كل مكان  تنتشر  واألوساخ 
النهار  و  الليل  تقضي  اميان  كانت  األطفال.  وجوه  فوق  و 
في بكاء يزعج موظفات و موظفي املؤسسة، الذين لم 
يتوانوا في اسكات صراخها بشتى الطرق غير االنسانية. 
ولم ينتبه ضمير أحدهم إلى وضعها الصحي اآلخذ في 

االنحدار، والذي كشفت عنه بقية احلكاية ...

“ستون دقيقة”.. وباب احلسني

أول  دقيقة،  ستون  برنامج  في  إلينا  التقرير  وصل 
برنامج من هذا النوع يدخل مؤسسة االذاعة والتلفزيون 
األردنية، والتلفزيونات العربية عموماً، وتشرفت بأن أكون 
أين  فمن  التقدمي،  و  اإلعداد  في  رعاته  وأول  مؤسسه 
نبدأ، وإلى من نتوجه؟ كان البد من دخول الوكر من بابه 
يرى  العالم  وجنعل  ونسمع   نرى  أن  بد  ال  كان  الرئيسي. 
ويسمع معنا. كان ال بد أن نضع النقاط على احلروف، ومن 

أول السطر. كان البد من املواجهة!
وفعالً، قام فريق األخبار بإرسال مندوبني صحفيني و 
مصوريني إلى دار احلسني لرعاية األيتام، على أساس إعداد 
لكن  موظفيها،  واجتهاد  املؤسسة  جناح  يصور  ريبورتاج 
إخفاءها،  حاولوا  التي  للحقيقة  ترصد  كانت  الكاميرا 
على  عصياً  يكن  لم  اجلرم،  فداحة  بسبب  ينجحوا  ولم 
املصور الفذ “عقيل العمرو“ أن يجد لقطاته بسهولة في 
زوايا املطبخ، وغرف نوم األطفال، وفي املمرات ودورات املياه. 
لقطات وال أبشع لبيوت وغرف ال يرتضيها انسان عاقل 
ألبنائه، ال وال حّتى ألبناء أعدائه! حشرات، قاذورات، بكاء ال 

ينقطع، وحزن يعم املكان من بابه إلى بابه. 
و على ذكر الباب، وبعد أن وصلت إلينا الصور املؤملة، 
عن  يبحثون  كصحفيني  أنانيتنا  وضع  من  بداً  جند  لم 
خبطة صحفية مدوية جانباً، ليحل مكانها شعور عام 
باملسؤولية، بل وإستشعار كبير للخطر. بحثنا عن باب 
والتي صار إسمها من  للقصة،  إلى حل جذري  بنا  يؤدي 
تلك اللحظة “القضية”، فلم جند إال باب احلسني، طيب 
امللك  اإلنسان،  امللك  إلى  عبره  ندخل  له،  وغفر  ثراه  اهلل 

القلب، امللك الضمير، امللك امللك، وهكذا كان!

سؤال كاإلجابة: ماذا أفعل ؟ 

أّول رد فعل للحسني  على التقرير اخمليف الذي وصله، مبساعدة من 
بعض العاملني الصادقني في مكتب جاللته، كان أن سأل من حوله وكّله 
غضب وأسف: ماذا أفعل؟ وكأّنه كان ال يسأل اآلخرين، كان يُقّدم إجابة.. 
يخرجه  أن  وقتها  جاللته  يحّب  ولم  بحتاً،  تلفزيونياً  كان  برمته  فالعمل 
من سياقه، وال أن يضّيع جهد من عمل به، فأراده تلفزيونياً عاماً ينتشر 
على املأل وعلى الهواء مباشرة! وكانت الفكرة هي حوار تلفزيوني خاص، 
يتحدث   ،“1997“ عام  مارس  دقيقة في شهر  برنامج ستون  ضمن حلقة 
فيها جاللته عن الوضع العام، ويتطرق بعدها للقضية الرئيسية، يجيب 
على أسئلة املعدين و املذيع، وألّن األمر ليس عاديا أبداً، فقد وافق جاللته 
حينها على إخراج املوضوع بشكل يتالءم مع حجم املصيبة، وقّرر هو أيضاً 

أن يدخل من الباب !

احلسني: إسأل كما شئت يا هاني..

“اآلن، وحني 
تتسنى لي الفرصة 

ألشاهد الفيديو 
الذي يسجل 

ذلك اللقاء، أقف 
مشدوها بضع 
دقائق.. بالطبع 

أستذكر شكلي 
ومظهري آنذاك، 
وصوتي وأدائي، 

كما نفعل دائما 
حني نفتح ألبوم 

صور املاضي، 
فنضحك أو ندمع. 

ثم ال تغادرني 
الدهشة لسبب 
هذه البساطة 
واألريحية التي 
دار فيها اللقاء 

الشهير مع 
جاللته،“

قّصة مقابلة

فرصتهم  ومنحناهم  األطفال،  من  األبرياء  مئات  فيها  أنقذنا  خالصة، 
الطبيعية في احلياة الكرمية. 

إميان؟ نعم! كانت املسكينة، وبعد فحصها، تعاني من حصوة كبيرة 
جداً في احلالب، سببت لها األلم املتواصل واالصفرار والتعب. أجريت لها 
بعد  األمر  تدارك  وسرعة  تعالى،  اهلل  بفضل  انقاذها  ومت  عاجلة،  عملية 

العلم به، وأنا ال أعرف شيئا عنها اليوم، ورمبا هي تعرف شيئا عني!
في شباط / فبراير 1999 تقلد جاللة امللك عبد اهلل الثاني بن احلسني 
دفة القيادة ومقاليد املسؤولية.. بعد ايام قليلة، اُعلن عن زيارة جاللته لدار 
البر بالبراعم البريئة، كأول زيارة جلاللة امللك بعد توليه زمام املسؤولية .. 
النقاط مًينع االقتراب  زالت، فعند الكثير من  كانت الرسالة واضحة، وما 

او حتى اللعب ..
رسائل  اقرأ  وهكذا   .. دقيقة  ستون  في  املقابلة  رسالة  قرأت  هكذا 

يطلقها )سيدنا( امللك عبد اهلل كل يوم ..

عند هذه اللحظة بالذات، وحني تتسنى لي 
للقائي  يسجل  الذي  الفيديو  ألشاهد  الفرصة 
لبضع  مشدوهاً  أقف  اهلل،  رحمه  جاللته،  مع 
مظهري  و  شكلي  أستذكر  بالطبع  دقائق! 
دائما  نفعل  كما  وأدائي،  صوتي  وباملرة  آنذاك، 
أو  فنضحك  املاضي،  صور  ألبوم  نفتح  حني 
ندمع. ثم ال تغادرني الدهشة أيضا بسبب هذه 
البساطة واألريحية التي دار فيها اللقاء الشهير 
وقوة  عنه،  املعروفة  الكاريزما  رغم  جاللته،  مع 
املكان  على  نفسها  تفرض  التي  شخصيته 
غاضباً  األستوديو  دخل  كيف  أستذكر  والزمان. 
الفضيحة.  بعد  ما،  شيء  على  )ناوياً(  حازماً 
عن  فأعلن  فوراً،  للتنفيذ  جاهزة  كانت  القرارات 
البر  دار  إسم  وإطالق  الهاشمية،  بقصر  التبرع 

بالبراعم البريئة عليه..
ورقة  جلاللته  قّدمت  أنني  أيضاً،  أذكر، 
سطح  على  أمامي،  وجدتها  التي  األسئلة 
مؤسسة  في  موظفني  عدة  كتبها  املكتب، 
يستلمون  كانوا  وآخرون  والتلفزيون،  اإلذاعة 
مناصب حساسة، عرفوا بخبر اللقاء، فأحب كل 
مكررة  أسئلة  عبر  بدلوه  يدلي  أن  منهم  واحد 
معها  التعامل  رفض  )مجامالتية(،  ممجوجة 
لي  وقال  وتفصيالً،  جملة  عبداهلل،  أبو  سيدي 

بالكلمة: اسأل كما شئت يا هاني!
لن  الذي  اجلميل،  التلقائي  اللقاء  فكان 
التاريخ  ألن  ذاكرتي،  فقدت  لو  حتى  أبداً،  أنساه 
الثابتة  مواقفه  األسطورة  للرجل  سجل  الذي 
أكرمني  املستويات،  كل  على  الذكية  وقراراته 
إنسانية  قصة  من  جزءاً  ألكون  الشهادة،  بهذه 
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وعليه  امللوكي“،  “الطريق  مبادبا:  مروراً  املوجب  وادي 
كان ال بد أن ندخل العاصمة من البوابة اجلنوبية، من 
وفي حلظة  اليوم،  واجلمرك  االوسط  الشرق  منطقة 
والتصفيق،  بالصفير  الطلبة  بعض  يبدأ  الدخول، 
ومختلف  جديد  عالم  إلى  الوصول  فرح  عن  تعبيراً 
إغماض  نستطيع  نكن  لم  أننا  لدرجة  القرية،  عن 
أن  إلى  هناك،  أو  هنا  منظر  يفوتنا  ال  حتى  عيوننا، 

نصل ملدرسة املبيت.
ذات الشعر القصير

وطعام،  فراش  من  أحضرناه  ما  إنزال  بعد 
في  فيلم سينما  إلى حضور  ننطلق  الغرف،  وتوزيع 
أمام  ميران من  البلد، وكان عبارة عن شارعني  وسط 
الغربية  نهايتهما  وفي  احلسيني،  املسجد  وخلف 
طلوع املصدار، والشرقية الطريق املوصل الى ماركا 
وصوالً  السلط  شارع  هو  الرئيس  والشارع  والزرقاء، 
الى وزارة املالية حالياً، وعلى ما أذكر فإن الدوار الثالث 
املدينة  حدود  على  تعتبر  كانت  امللكية  والقصور 

الغربية، مع وجود بعض املنازل املتناثرة.
بعض  لزيارة  اجلولة  تبدأ  الثاني،  اليوم  في 
الروماني  املدرج  نزور  كنا  ما  وغالبا  األثرية،  األماكن 
كانت  الباص،  مسير  وخالل  وطبعاً،  القلعة،  وجبل 
كنا  عندما  خاصة  واألصوات،  األغاني،  تتعالى 
ذلك  في  القصير  الشعر  ذوات  فتيات عمان  نشاهد 
الوقت، وكانت تكتمل سعادتنا بنظرة من إحداهّن، 
وال  غيرها،  من  باليد  اشارة  أو  أخرى،  ابتسامةمن  أو 
يُستغرب أحياناً أن يحدث خالف بني الطلبة حول َمن 

املقصود؟
إلى  ندخل  كنا  أننا  االيام،  تلك  في  أذكر،  ال 
االحذية،  او  االلبسة  لشراء  محالت  أو  مطاعم 
فاملصروف كان في أحسن حاالته نصف دينار، واألهم 
6�5 بيضات  من ذلك أن األم تكون قد أعدت مسبقاً 
أرغفة  من  ومثلها  البطاطا،  من  ومثلها  مسلوقة، 
الكيك“،  من  “قالباً  يحضرون  الطالب  وبعض  اخلبز، 
السندويشات  لشراء  فيكون  الدينار  نصف  أّما 
والبيبسي ولدخول السينما، وللتدليل على األسعار، 
فالفل”  ساندويش  “رغيف  نشتري  كنا  أننا  أذكر 

وزجاجة البيبسي بخمسة قروش“ .
قرية كبيرة

بعد الظهر، وقبل االنطالق بالعودة، نطلب من 
املعلم املسؤول أن يقوم الباص بجولة. رمبا ال يعرف 
احلسني  جبل  تشمل  كانت  التي  اجلولة  ان  البعض 

خالد اجملالي
 يعترف بحنينه القروي لـ”عّمان”التي كانت

تعتبر  التي  املناطق  كونها  عمان  وجبل  والشميساني 
األكثر حداثة في العاصمة، ال تستغرق أكثر من ساعتني 
في ذلك الباص واكثر ما كنا نشاهد سيارات املرسيدس 
سيارات  نشاهد  ما  ونادراً  دون  فما   1965 موديل   190

أميركي قدمية.
كان  الوقت،  ذلك  منذ  عمان،  في  البناء  أن  الغريب، 
ما  اخلارجية، وقليالً  الواجهات  باستخدام احلجر في  مميزاً 
كنا نشاهد بيوتاً إسمنتية تشبه منازلنا البسيطة في 
االشجار حول  بزراعة  إهتمام   كان هناك  القرية، وطبعاً 
أهل  بعكس  املداخل،  وعند  االسوار،  داخل  املنازل  تلك 
منازلهم،  معظم  في  األسوار  يعرفون  ال  الذين  القرية 
بسبب  رمبا  ندر،  ما  إالّ  موجودة،  تكن  لم  االشجار  وحتى 
الطبيعة البدوية، وعدم وجود ما يسمى التنظيم داخل 
القرى، حتى ان معظم األراضي كانت مشاع بني االشقاء .
بقرية  تكون  ما  اشبه  الوقت  ذلك  عمان، كانت في 
القدمية  االسواق  وبعض  بالبناء،  مميزة  ولكن  كبيرة، 
واملقاهي ودور السينما. شوارعها عادية، محدودة، وأبنية 
جتارية متالصقة بعدة مواقع محددة، ومنازل متناثرة على 
وجبل  واللويبدة  العبدلي  باجتاه  اجلديدة  الطرق  إمتداد 
الكثافة السكانية في وسط  عمان، وكنا نالحظ بعض 
االيطالي،  العاصمة وطلوع االشرفية وحول املستشفى 

الذي ال اذكر غيره في ذلك الوقت كمعلم .
كيف عرف جّدي؟

اذكر في إحدى الرحالت، أنني كنت أسير بالقرب من 
العربية:  املالبس  يبيع  تاجر  اجلامع احلسيني، وكان هناك 
ملاذا  أعرف  وال  شاهدني،  وغيرها“،  والدشداش  “الشماغ 
سألني عن إسمي، وعندما أجبته، ضحك وقال لي: جدك 
فالن؟ قلت له: نعم، فقال: أنا أعرف كل أهل الكرك، ألنهم 
زبائن عندي، وسألني إذا كنت بحاجة ألي شئ، فقلت له: 

شكراً، وطلب مني أن أسلم على جدي.
عّماني  تاجر  كان  وكيف  دائماً،  احلادثة  هذه  أتذّكر 
السلط  أبناء  ورمبا  الكرك،  أبناء  معظم  يعرف  واحد 
وغيرها، فقد كانوا أصدقاء، قبل أن يكونوا زبائن، وللعلم، 
في  يعملون  عليه  اهلل  رحمة  التاجر،  ذلك  ابناء  زال  فما 
الزبائن  بعض  زال  وما  التجارة  وبنفس  نفسه،  احملل 

وابنائهم يترددون عليهم حتى يومنا هذا...
 فما أجمل من لقاء االحفاد على تاريخ االجداد.

واحلديث يطول، وله بقية في العدد املقبل، ولكّنني 
املسلوق،  البيض  طعم  زال  ما  بالقول:  هنا  أنهيه 
وإبتسامة صاحبة الشعر القصير، وفيلم السينما، في 

قلبي، وما زلنا نردد في داخلنا يا شوفير إدعس بنزين .

يعرف األردنيون خالد 
اجملالي سياسيًا، وكاتبًا 
مناكفًا، مثيرًا للجدل، 
فله من املريدين، وله من 
املعارضني، كما كّل من 
اهتّم بالشأن العام، ولكّن 
كل هؤالء يحترمونه.
اجملالي، هنا، ال يكتب 
سياسة، وال ُيناكف أحدًا، 
ولكّنه يبوح بتفاصيل أّول 
لقاء مع حبيبته الغالية: 
عّمان...

وكّنا  السنني،  عشرات  قبل 
الدراسة  مقاعد  على  نزال  ما 
الصبر  بفارغ  ننتظر  اإلعدادية، 
الربة عن رحلة  إدارة مدرسة  إعالن 
احلبيبة:  العاصمة  إلى  مدرسية 
أردنية  مدينة  إلى  وأحياناً  عمان، 
ثانية من مدن الشمال الغالي، مثل 
طالب  كل  حلم  كان  الرحلة  تلك 
يربطني  أيامها،  يكن،  لم  قروي، 
سينما“،  “فيلم  حضور  إالّ  بعّمان 
وقضاء  املدارس،  إحدى  في  واملبيت 
الطلبة،  مع  وغناء  طرب  سهرة 
املسلوق،  البيض  تناول  يتخللها 

والبطاطا، وأحياناً “قطعة كيك“!
السابعة  الباص،  ينطلق 
وعلى  راكباً،   50 وحمولته  صباحا 
أو  الستينات  بداية  موديل  األغلب 
نهاية اخلمسينات، وهذا كان يعني 
على  ساعات،  ثالث  سنمضي  أننا 
بالغناء  منضيها  طريق  في  األقل، 
ادعس  شوفير  “يا  مقطع  وترديد 
بنزين على املية وتسعة وتسعني!” 
زيادة  على  السائق  نشجع  حتى 

السرعة للوصول مبكراً.
هي  كانت  املعتمدة  الطريق، 

خالد اجملالي
سياسي وإعالمي أردني

أّول لقاء
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.في  الدنيا،  إلى  حضرت  بترا..ابنتي..وقد 

مستشفى في مدينة “جنت” البلجيكية!
هوية  إليها  أضاف  بلجيكا،  في  حضورها 

جديدة ضمن جعلكة الهويات املكونة لها.
األردني،  الشمال  من  احلوراني  بترا..ابنتي..ابنة 
الشيشانية  ابن  جنابي-  حضرة  يعني   – ذاته  وهو 
ابنة املهاجر الشيشاني “أحياد” القادم أوائل القرن 
العشرين من جبال القوقاز، ليستقر في األردن هربا 

من بطش القياصرة آنذاك.
وبترا..ابنة )ليلى العقاد(..أمها احللبية من أعرق 
اجملر  أسر  من  هنغارية  أيضا  أمها  وأم  حلب،  بيوت 
الكبيرة...وأنا أكتب املقال اآلن، من بيت “ستها” في 
اجلزء من  بزيارة هذا  اآلن  بترا  تقوم  بودابست، حيث 
رمبا في  العائلة؟  العائلة..! هل قلت شجرة  شجرة 

حالة بترا احلكاية تصبح مشاتل عائلية!
)عزيزة خامن(، نشأت  األب  ليلى من طرف  جدة 
وتعلمت في “اسطنبول” حني كان التعليم في تلك 
العاصمة ميزة، وكان احلديث باللغة التركية سمة 

الصالونات األرستقراطية..
أنا، جدتي جلهة  نظيرة عزيزة خامن، من طرفي 
بلدة  الكتاب في  ابنة معلم  األب )عيشة اإلحمد(، 

“صفد” التاريخية على ضفاف طبريا.

)2(
تقع  مدينة  في  مولودة  بلجيكية،  وبترا..اآلن، 
في الشطر الهولندي من بلجيكا..بل مدينة حتمل 
منذ  الهولندي  والتاريخ  الثقافة  من  هائال  كما 

القرون الوسطى.
الوراء  نحو  كثيرا  باخليال  أتخيل..وأشطح 

البعيد..
الوسطى..يقف  القرون  من  فارسا   ، أتخيل 
على باب حانة )هي اآلن مستشفى سانت لوكاس 
ركب  إلى  باالنضمام  يفكر  الفارس  في جنت(، هذا 
فرسان البابا املتوجهني إلى الشرق..حلماية الصليب 
خطر..هكذا  في  الصليب  ان  مقتنع  هو  املقدس. 

أخبروه!!
“يعقد”  حلب،  في  دين  شيخ  الوقت،  بذات 
اخلطر  إلى  مريديه  ينبه  وحلقاته،  الذكر  جلسات 

القادمني  من  املقدسات  الغرب..وضرورة حماية  من  القادم 
لتدنيسها وغزو البالد. الشيخ لكثرة حلقاته التي يعقدها، 

صار يعرف بالشيخ “العقاد”.
في  وتوقفوا  الركب،  غلى  انضم  الفالماني،  الفارس 
تشرب  اخليول  بودابست..كانت  في  الشرق  نحو  طريقهم 
أهل  “أندراش”..من  اسمه  مجري  فارس  وثمة  الدانوب،  من 
املقدس،  الصليب  بحماية  احلماس  أشعله  قد  املدينة، 
فحمل  له،  حكوا  مبا  الرجل  اقتنع  حقيقي،  إمياني  وبوازع 
عدته على فرسه، وانضم إلى احلملة..املتجهة نحو الشرق 

البعيد..
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امليالدية،  السنة  نهاية  والوقت  أيضا،  الشرق  ..وفي 
وباجواء شتائية ملطخة بطني األرض اخلصبة في حوران، 
يقوم احلج عثمان، بزيارة صديقه ورفيق صباه، منر، في قرية 
من  يدور  عما  امليالد..يتحدثان  بأعياد  لتهنئته  احلصن،  
إشاعات عن غزو قادم من الغرب، باسم اهلل..ويتفقان على 

موعد آخر لرد الزيارة وتبادل املونة.
ولكثرتهم،  وأحفادا كثيرين،  أوالدا  أجنب  احلج عثمان، 
األمر،  ولتسهيل  واختلطت،  الناس  بني  أسماؤهم  ضاعت 

صاروا يسمونهم بالعثامنة.
الطرفني،  عن  بعيدة  جدا  بجغرافيا  الوقت..لكن  ذات 
كانت قرية أتشن امللفوفة بني جبلني في القوقاز، تستقبل 
ابنها “أحماد”..القادم من حروب على طرف اجلبال..يحميها 

من أطماع القيصر. 
حبيبته  تزوج  أن  لبث  ما  لقريته،  توا  أحماد..العائد 
سيخرج  ساللة،  ساللته.  أول  منها  القرية..وأجنب  في 
أول  الشام..ليكون  بالد  نحو  بهجرة موجعة  أحفادها  أحد 

ساللته هناك أيضا.
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العقاد  والشيخ  اجملري،  والفارس  أحماد..وعثمان،  بني 
في حلب..وبني كل تلك التفاصيل، كانت  ابنتي “بترا” نبوءة 

حب، يحملها التاريخ هدية للمستقبل البعيد البعيد.
ابنتي..فيها  بترا  الهويات..!!  عقد  بترا..واسط 
وصالبة  احللبي،  العقاد  وطيبة  احلوراني،  “عثمان”  سماحة 
القوقازي  “احماد”  اجملري..وشجاعة  “أندراش”الفارس 

العاشق حتى في حروبه.
السرد..فكل  عن  وحكاية...غنية  هوية  بترا..ولإلسم 

التاريخ..بترا..وكل املستقبل أيضا “بترا”.

عقدها “وواسطة  الهوّيات  “جعلكة  أنِت 
ال يعرف مالك عثامنة 
املطّوالت، ويعتبرها كتابة 
الضعفاء، وذلك من حّقه، 
فهو من يختزل صفحة في 
جملة، وجملة في كلمة، 
وهذا، في حقيقة األمر، سّر 
الكتابة، سّر اللغة.

كلمات وفواصل ونقاط 
وُجمل مالك ال عالقة لها 
باجمّلانية، واإلسترسال في 
كلمات تعلك بعضها 
بعضًا، فلغته مثّقفة، ال 
حتتمل اخلروج على قاعدة 
الدهشة، واللعب على 
احلروف، وصواًل إلى املبنى، 
املتوّحد مع املعنى.
من إسم معشوقته، 
إبنته، “بترا “ ميكن فهم 
عالم مالك عثامنة، وتبدو 
رسائله لها الباب العالي 
للولوج إلى شخصيته، 
وهنا رسالة ستعلقها 
“بترا” على حائط بعد 
سنوات قليلة:

مالك العثامنة
كاتب أردني

رسائل لبترا
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كما في كل ليلة, كنت انتظر عودة جارتي التي 
السابعة  الساعة  متام  في  اعرفها.  وال  تعرفني,  ال 
مساء, اجلس عند حافة نافذتي في الصالة الصغيرة 
العمارة  نوافذ  وارقب  كامبرون،  شارع  في  لشقتي 
املقابلة. في الطابق الثاني تضاء الشقة قبل مغيب 
الشمس، ويجلس رجل عجوز على كنبة مريحة بالوان 
هكذا  يظل  النبيذ.  ويحتسي  اجلريدة  ليقرأ  زاهية 
ألكثر من ساعة حتى تأتي زوجته. وفي كل ليلة يقف 
الرجل العجوز ليقبلها ويتحدث اليها مطوال قبل ان 

ينسحبا الى املطبخ ليعدا معا وجبة العشاء. 
ال  ورفيقته،  شاب  يعود  الثالث  الطابق  وفي 
معا  يجلسا  ليلة.  كل  في  متأخرين  زوجته،  أظنها 
ان يتحدثا.  التلفاز لساعات دون  على كنبة ويشاهدا 
احب انعكاس ظليهما على احلائط. في بعض االحيان 
ويعبث  صدره  على  راسها  واضعة  الفتاة  تستلقي 
يقبالن  مرة  رايتهما  الكستنائي.  هو بخصل شعرها 
النوم.  غرفة  الى  ينسحبا  ان  قبل  مطوال  بعضهما 
وانا  شيء  كل  تخيلت  لكنني  معتمة  الغرفة  ظلت 
ارقب تراقص الظالل املنعكسة من جهاز التلفاز في 

الغرفة املضاءة. 
هناك شقق تظل معتمة في كل ليلة باستثناء 
معظم  تغطي  جانبية  شقة  في  االسبوع.  نهاية 
تفاصيلها شجرة باسقة حملت مرة رجلني يرقصان معا 
بحميمية. لم ارى اكثر من ذلك. وفي شقة كبيرة في 
الطابق السابع يلتقي رجل خمسيني مع فتاة شابة 
مساء كل سبت. لكنه حذر دائما وسرعان ما يسدل 

ستائر الصالة وغرفة النوم فال اعود ارى شيئا.
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مجرد  انهم  كثيرا.  يعنوني  ال  هؤالء  كل  لكن 
انتظره  الذي  الكبير  الليلي  للحدث  جانبية  مشاهد 

تعود  تعرفني  وال  اعرفها  ال  التي  الصبر. جارتي  بفارغ 
تستخدم  اخالها  تقريبا.  الوقت  نفس  في  ليلة  كل 
املترو أو الباص النني احملها وهي تدخل شارع كامبرون 
وحيث  الكبيرة  الساحة  حيث  الشمال  جهة  من 
موقف الباص ومحطة املترو. اظنها تتوقف كل مساء 
الزاوية لتشتري خبزا طازجا  عند محل املعجنات في 
نبيذ  زجاجة  لنفسها  لتبتاع  البقالة  على  تعرج  ثم 
وعلبة سجائر قبل ان تتابع رحلتها بخطوات سريعة 
نحو شقتها في الطابق الرابع في العمارة املقابلة لي. 

فيها  تختفي  كانت  التي  املدة  هي  دقائق  ثالث 
وصولوها  وحتى  العمارة  دخولها  منذ  ناظري،  عن 
جتلس  ان  قبل  الشقة  انوار  كل  تضيء  شقتها.  الى 
املطبخ  بني  صغيرة  طاولة  امام  خشبي  كرسي  على 
وحيدة  وجتلس  سيجارة  تشعل  الرئيسية.  والصالة 
تنظر الى اخلارج، نحوي! في البداية ال اظن انها كانت 
تراني. كنت حريصا على اطفاء االنوار واجللوس صامتا 
في مخيلتي  قد رسمت  فترة كنت  بعد  اتأملها.  وانا 
الثالث  العقد  اوائل  في  هي  عنها:  وافية  تفاصيل 
ممشوقة،  اصهب،  ورمبا  كستنائي  شعرها  العمر،  من 
جميلة، بيضاء، ال اعرف لون عينيها، لكنني أميل الى 

االعتقاد بانه بني أو اسود. 
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طقوسها  جارتي  تبدأ  ساعة,  ربع  نحو  بعد 
النبيذ  زجاجة  لتفتح  املطبخ  Nلى  تقوم  اليومية. 
ببطء  تتحرك  كأسا.  منها  تسكب  ان  دون  وتتركها 
املواجهة  الكبيرة  النافذة  من  تقترب  ثم  الصالة  الى 
املارة  والى  الشارع  الى  لتنظر  هناك  تقف  لعمارتي. 
في  أتفرس  الثانية.  سيجارتها  دخان  تنفخ  بينما 
وجبهتها  قصير  شعرها  امكن.  ما  وجهها  تفاصيل 
عريضة. اما رقبتها فطويلة. ترتدي دائما تنورة قصيرة 
اللون األحمر. تعبث  اللون وقميصا ملونا؛ حتب  داكنة 
الى  تعود  دقائق  بعد  انها متوترة.  رمبا  بشعرها كثيرا، 

أسامه الشريف، 
رئيس حترير “الدستور” 
األسبق، وقبلها مؤسس 
“اجليروسالم ستار”، 
وإلى ذلك فهو الناشط 
السياسي، وعضو جلنة 
األجندة الوطنية، واآلن: 
الكاتب في غير صحيفة 
عربية وغربية.
صاحبنا معروف بهذه 
الصفات وغيرها، ولكّنه 
قبل هذا، وبعده، هو كاتب 
قّصة، ورواية..

ُينهي أسامه قّصته 
بـ: “ولم أعد أرى شيئًا“، 
وهذا هو بالضرورة “بيت 
القصيد”!

النافذة  الى  تعود  األحمر.  النبيذ  من  كأسا  لنفسها  لتسكب  املطبخ 
الكبيرة وتنظر الى الشارع لكنها ال تنتظر احدا. ألسابيع وانا ارقبها لم 

يزرها أحد ولم تتلق هاتفا من أحد. 

النافذة حتتسي  مير الوقت بطيئا وهي ال تتحرك. ال تزال واقفة امام 
نبيذها وتعبث بشعرها وتنظر من حولها. ثم تعود الى الصالة لتشعل 
سيجارة وتنسحب الى غرفة نومها. الستائر مسدلة في الغرفة والضوء 
خافت لكنني املح ظلها وهي تتحرك، تدخل احلمام وتختفي لربع ساعة أو 
اكثر. انتهز الفرصة ألمأل كأسي واحترك قليال في شقتي الصغيرة. انظر 
نحو شقتها فال ارى شيئا. ليس عندها تلفاز او انها ال تستعمله. ال تطبخ 

في البيت وتكتفي بتناول اخلبز واجلبنة واحتساء النبيذ. 
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وتتحرك  النوم  غرفة  من  جارتي  تظهر  والربع.  الثامنة  الساعة  إنها 
نحو املطبخ. انها ترتدي روبا ابيض للحمام يبدو لي من هنا وكأنه معطف 
فرو ثقيل. متسك كأس النبيذ وتتجه نحو النافذة العريضة. تنظر نحوي 
الصالة  الى  تعود  اتخيل.  هكذا  او  النظرات  نتبادل  مكاني.  في  واتسمر 
ماذا  ساقيها.  وكل  فخذها  طرف  ارى  اخلشبي،  الكرسي  على  لتجلس 
ارقبها  العتمة  في  مختبئ  وانا  بطيئا  الوقت  مير  تتحرك؟  ال  ملاذا  تفعل؟ 
ثم  قليال  وتختفي  النوم  الى غرفة  لتعود  تقف جارتي  فترة  بعد  بشوق.  
تظهر وقد ارتدت قميصا قصيرا. انه قميص رجل. جتلس على كنبة صغيرة 
ان  الصالة ثم تستلقي عليها. تظل هكذا لنصف ساعة دون  في طرف 

تتحرك. اكاد اجن وانا انتظرها. لكنها تأخذ وقتها. 
في الليالي العشر األولى كانت طقوس مراقبتي لها تنتهي عند هذا 
احلد. فقد كانت جارتي تظل نائمة على الكنبة حتى ساعات الفجر األولى. 
وكنت اراقبها دون ملل حتى عندما يهزمني النوم. وعندما استيقظ في 

ساعات ما قبل الظهر اهرع الى نافذتي وانظر الى شقتها ال ارى شيئا. 
لهوايتي  الشمس  غروب  مع  استعد  املساء.  حتى  رتيبا  يومي  مير 
املفضلة. تبدأ انوار الشقق بالكشف عن تفاصيل ما يجري داخلها. الرجل 
العجوز يقرأ اجلريدة وينتظر عودة زوجته والشاب وصديقته منهمكني في 
الطابق  في  الى شقة  للتو  انتقل  و مستأجر جديد  العشاء  وجبة  اعداد 
يحب  عمره،  من  الثالثينات  في  شاب  انه  جارتي.  شقة  من  قريبة  الرابع 

املوسيقى ويجلس لساعات يتدرب على الغيتار. احب ان اعتقد انه متزوج 
او له صديقة. لست سعيدا متاما انه سكن بالقرب من جارتي.
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كانت باريس ماطرة وباردة في تلك الليلة وكنت منهمكا في مراجعة 
وعندما  املسائية.  املراقبة  لنوبة  استعدادا  االنوار  اطفئ  ان  وفاتني  مقال 
توقف هطول املطر وقفت الطل من نافذتي على الشارع، فتنبهت لتأخر 
الوقت. نظرت بهلع الى شقة جارتي فرأيتها مضاءة لكنها لم تكن في 
الى  النوم. جلست  غرفة  في  او  احلمام  في  انها  بد  ال  املطبخ.  أو  الصالة 
ثم  الفارغة.  أتامل منظر شقتها  رحت  واشعلت سيجارة  النافذة  حافة 
ازحت نظري الى شقة اجلار اجلديد. هالني ما رأيت. انها هي! كانت عنده 
جالسة الى جانبه بينما هو يعزف اجليتار. كانت متسك بكأس نبيذ وتهز 
راسها وتبدو منهمكة. لم ال؟ انه يصغرها سنا، ويبدو واثقا من نفسه. 

وهي وحيدة، مثلي، وضجرة وهو جارها حقا، ليس مثلي.

جلست  مني.  سرق  قد  يخصني  شيئا  بان  وشعرت  كثيرا  غضبت 
ارمقهما وهما يتحدثان. ماذا يقول لها؟ تراه احس بضجرها؟ هل سيستغل 
ذلك؟ بعد دقائق اختفى الشاب وظلت جارتي وحيدة في الصالة. لم اطفئ 
انوار شقتي وكنت جالسا امام نافذتي انظر اليها. احسست فجأة بانها 
النافذة.  نحو  وتقدمت  فجأة  وقفت  لكنها  احترك  لم  مباشرة.  الي  تنظر 
ال  كانت  نحوها.  نظراتي  مثبتا  ايضا  انا  فوقفت  يخفق سريعا  قلبي  بدأ 
تزال ترتدي ثياب العمل، قميص ارجواني وتنورة سوداء. اقتربت من النافذة 
وتسمرت امامها، احتست هي رشفة من كأسها. قربت كأسي من شفتي 
ثم ابعدته وكأني احيها. لم ترد. خيل لي انها تنظر الى بفزع. نظرت باجتاه 
شقتها ثم نحوي. لم احترك لكني رسمت ابتسامة صفراء على وجهي. 

بدأت اعرق واحسست بانني اصبحت مراقبا وان االدوار قد انقلبت.

اليه  نبيذ. نظرت  الصالة, وهو يحمل زجاجة  الى  الشاب  فجأة عاد 
ثم التفتت نحوي. وضعت كاسها على طاولة مجاورة ثم اسدلت ستارة 

النافذة بقوة, ولم اعد ارى شيئا!  

أسامة الشريف
صحافي وكاتب أردني

شغف

تلّصص
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التي  الكتب  مئات  الرجل،  هذا  عن  ُكتبت 
تناولت حياته، منذ أن ولد، مروراً مبا تقلد من مناصب 
، لكن   1938 أن توفي عام  إلى  عسكرية وسياسية، 
ما لم يذكره املؤرخون .. ولرمبا بسبب عدم معرفتهم، 
أو ألن من ميلكون املعلومة فضلوا عدم البوح بها في 
مبراكزهم  تتعلق  قد  بهم،  خاصة  العتبارات  حينه، 
العرب كانوا في حالة حرب  وأن  االجتماعية، خاصة 
مع االتراك، وكان أتاتورك وقتها قائداً للجيش السابع 
العثماني، املنتشر في األردن وفلسطني وسورية، هي 
لالختباء  مرافقيه  من  وخمسة  اتاتورك  جلوء  قصة 
في بلدة “ايدون” جنوب مدينة اربد، ومن ثم في اربد 
نفسها وملدة ستة ايام، وذلك بعد أن تخلى عن قيادة 
اول  تشرين  من)اكتوبر(  السادس  في  املهزوم  اجليش 
عام 1918 مما مهد الطريق أمامه للوصول الى مدينة 
من  والعشرين  اخلامس  في  سقوطها  قبيل  حلب 
نفس الشهر بيد القوات العربية والقوات االجنليزية، 
القوات  وردع  دفاع،  خط  إنشاء  من  متكن  حيث 
البريطانية ومنعها من التقدم ليتم بعدها التوقيع 

على هدنة “مندروس في الثالثني من اكتوبر 1918 .

أتاتورك طلب حماية من شيخ 
بني عبيد، وقبول “دخالته”..

السابع  اجليش  قيادة  عن  أتاتورك  تخلى  عندما 
جبال  مغاور  إحدى  في  القيادة  مقر  كان  التركي، 
املرحوم  ايدون..وحدثني  قرية  من  القريبة  عجلون 
ضيف اهلل احلمود قبل وفاته عن والده وجده أنه في 
ليلة السابع من تشرين اول عام 1918 متكن  اتاتورك 
جده  ديوان  إلى  اللجوء  من  مرافقيه  من  وخمسة 
عبيد،  بني  مشايخ  شيخ  اخلصاونة،  احلمود  محمد 
وأول رئيس لبلدية اربد مع تاسيسها عام 1881طالباً 

إربد  إلى  آمن  خروج  وتأمني  “دخالته”،  وقبول  حمايته، 
واالراضي السورية، التي كانت تشهد معارك شرسة. 

وان  مذكراته  في  ذلك  وذكر  اهلل،  ضيف  لي  وأكد 
معّززين  بلياليها،  أيام  ثالثة  مكثوا  ورفاقه،  اتاتورك، 
آل  كبير  بيت  إلى  وصولهم  تأمني  مت  ثم  ومن  مكّرمني، 
التل وزعيمهم املرحوم شحادة التل، وقد ارتدوا اللباس 
صناديق  وثالثة  شخصية،  اسلحة  وبحوزتهم  العربي 

من الذهب التركي.

إختبأ في )بيت عرار الثقافي(

طبيب  التل،  معني  الدكتور  بعد،  فيما  وحدثني، 
وصول  وبعد  أنه  عمره:  في  اهلل  أطال  املشهور  العيون 
هو  هناك  مكث  التل،  شحادة  عمه  بيت  إلى  أتاتورك 
ورفاقه يوماً وليلة، وكانت اربد تشهد مقاومة شرسة 
ضد االنكليز من قبل افراد اجليش العثماني بقيادة عمه 
وبعدها  التل،  اليوسف  املصطفى  موسى  الضابط 
صالح  االن(  الثقافي  عرار  )بيت  جده  بيت  إلى  نقله  مت 
يومني  بعد  ليتولى  اربد  تل  التل، على ظهر  املصطفى 
موسى  التركي  اجليش  في  العسكري  القائد  عّمه 
اتاتورك ورفاقه وصناديق الذهب التي  التل تأمني خروج 
بحوزتهم وحتوي قرابة ثالثني الف ليرة رشادية، بحماية 
وحراسة نفر من ابناء اربد ممن كانوا يخدمون في اجليش 
التركية  احلدود  على  حلب  مدينة  تخوم  الى  التركي 

السورية. 
وحسب ما رواه صالح التل حلفيده الدكتور معني 
 ،  1918 اول  تشرين  من  الثامن عشر  ليلة  كان  ذلك  أّن 
قبل سقوطها بيد العرب واالنكليز باسبوع، ولم يتسّن 
والشباب  اتاتورك  رفاق  اسماء  معرفة  معني  للدكتور 

العرب من ابناء اربد الذين رافقوه الى حلب...

الدكتور معني 
املراشدة، الناشط 
صحافيًا وثقافيًا 
وسياسيًا، املشهود له 
في إربد بأعماله اخليرية 
ومبادراته العامة، ينبش 
ذاكرته وذاكرة احمليطني به، 
ليسّجل في “اللويبدة” 
تاريخًا لم يعرفه اآلخرون، 
أو عرفوه وغاب عن 
ذاكرتهم.

د. معني املراشدة
سياسي وإعالمي أردني

 مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس تركيا احلديثة وبطلها القومي في أعني مريديه، وعدو اإلسالم، ومحطم 
اخلالفة في أعني خصومه، هذا الرجل، الذي متكن في سنني قليلة من البروز كقائد عسكري، ثم كزعيم سياسي 

بعد هزمية الدولة العثمانية، إبان احلرب العاملية األولى، مما مّكنه من إلغاء اخلالفة العثمانية، وتأسيس تركيا 
املعاصرة، التي أصبحت كما أراد دولة علمانية غربية الطابع والقوانني والهوى. 

حظيت هذه السجايا، وهذه املناقب، باحترام وإعجاب وتقدير الناس 
وأصبحت حديث الشباب يتناقلونها فيما بينهم  في اجلامعات واملعاهد 
وأماكن العمل واعتبروها قدوة حسنة لهم, وحفزت الكثيرين منهم على 
اإلقبال على القوات املسلحة وطلب االنخراط في صفوفها طواعية وعن 

طيب خاطر.

 مجلة اإلثنني

في مجلة “االثنني”، قررت أسرة التحرير االتصال باألمير الشاب وإجراء 
ويعسكر..  يخدم  حيث  ذلك  يكون  أن  على  سموه،  مع  صحفي  حديث 
الكاتبة  الزميالن  وأمضى  اللقاء,  ومت  املوافقة  وأخذت  االتصاالت,  وجرت 
“تاج”  واملصور  الظاهر”  “محمد  األديب  والشاعر  سمارة”  “منية  املرحومة 
ما شاهداه وسمعاه  دّونا وسّجال  كامالً,  يوماً  األمير  رحمه اهلل بصحبة 
بالكلمة والعدسة, ومت النشر, وسارعت الصحف واجملالت ووكاالت األنباء 
“االثنني” واقتباس فقرات عن حياته العسكرية..  لـ  تتناقل حديث سموه 
فاملالزم أول األمير عبد اهلل بن احلسني النجل البكر جلاللة امللك احلسني 
بن طالل ملك اململكة األردنية الهاشمية ينام بخيمته في الصحراء مع 
أقرانه وزمالئه من الضباط واألفراد, سريره وغطائه وأدوات طعامه وشرابه 
معظم  وفي  الصباحي  للطابور  استعداداً  الفجر  من  يصحو  هم,  كما 
ذقنه  ويحلق  “يطقه”  يرتب  إيقاظهم,  إلى  فيعمد  رفاقه  قبل  األحيان 
ويعتني بهندامه وإذا ما انتهى من تناول طعامه ينظف آنيته وممتلكاته 
بنفسه, يحتسي الشاي بـ “الكوب”.. يلتزم ويتقيد بقواعد الضبط والربط 
العسكري القائمة على تنفيذ األوامر واحترام الرتب األعلى.. فهو هنا فرد 
في  دوره  يحني  وعندما  ملك,  ابن  وال  أميراً  ال  املسلحة  القوات  أفراد  من 
احلصول على اإلجازة, يقول املالزم أول األمير عبد اهلل ابن احلسني: أمضيها 
في ممارسة هوايتي في ركوب الدراجات وسباق السيارات, لكن صدقوني ال 
أهنئ وال أسعد إال عندما أعود إلى كتيبتي حيث خيمتي وسريري ورفاق 
أشعر  “القطرانة”  ففي  احلسني..  جاللة  وأبناء  وطني  أبناء  من  السالح 
وأمتك  وطنك  تخدم  أنك  تشعر  اجلندية  ممارسة  وفي  والهناء,  بالسعادة 

وتشعر أيضاً أن هذا اجلندي املرابط في الصحراء وعلى الثغور يستحق منا 
كل التقدير وكل العناية والرعاية ومهما قدم له فهو يستحق املزيد.

 زيارة عبدلية ُمفاجئة

رن   ,)1985( منتصف شباط  وفي  التحقيق  نشر  على  أسبوعني  بعد 
في  احلسني  بن  اهلل  عبد  األمير  سمو  أن  املتحدث  ليخبرنا  اجمللة,  هاتف 
طريقه لزيارتكم, وقد يكون ذلك بعد ساعة أو أقل.. وكانت الزيارة وسرعان 
بني  بعمان  الثالث  الدوار  على  اجمللة  مبنى  في  األمير  وجود  خبر  انتشر  ما 
اجملاورين فاحتشدوا على شرفات املباني فرحني, وآخرين تدافعوا على مدخل 
والسالم عليه, وعلَّت أصواتهم  يريد مصافحة سموه  اجمللة مرحبني, كل 

بالهتاف بحياة صاحب اجلاللة امللك احلسني رحمه اهلل..
 

زيارة صديق ألصدقائه,  الكلمة,  بكل معنى  ودية  الزيارة  كانت        
تبادلنا احلديث بكل أريحية دون تكلف أو تصنع, وكانت الضيافة “البتيفور” 
و “اجلاتو” اللذان أحضرا على عجل و “الشاي”, ومضت ساعة أكثر أو أقل, 
وكان احلديث عن اجلندية وشباب الوطن الذين أبدى سموه إعجابه بوعيهم 
جاللة  أن  وكيف  منهم,  واحداً  أنه  وافتخاره  واعتزازه  العالية  وثقافتهم 
امللك الوالد ابتسم وأعجب عندما قرأ احلديث على صفحات اجمللة واطلع 
وحرية  اإلعالم  بحرية  قاطعاً  إمياناً  يؤمن  سيدنا  جاللة  “أن  وأضاف:  عليه, 
من  وأن  الشاغل,  شغله  ومستقبلهم  الوطن  شباب  وأن  والتعبير  الرأي 
وأمنه  األردني ولقمة عيشه وسعادته  املواطن  األكبر  أولوياته وهمه  أولى 
واستقراره.. وانتهت الزيارة وغادر سموه ونحن في غاية السرور ألننا كأسرة 
صحفية وإعالمية في مجلة “االثنني” حظينا بأول حديث صحفي وأول زيارة 
ملؤسسة صحفية أردنية يقوم بها األمير الشاب عبد اهلل بن احلسني.. لكن 
ما لم يخطر لنا وقتها على بال أن يكون ذلك احلديث الصحفي فيما بعد 
هو أول حديث جلاللة امللك عبد اهلل الثاني ابن احلسني لوسيلة إعالمية وأن 
تكون تلك الزيارة لدار “االثنني” للصحافة والنشر آنذاك هي أول زيارة ملكية 

جلاللته ملؤسسة صحفية أردنية.

)2(
هذا ما قاله لنا “األمير امللك ” قبل 30 سنة...

)1(
أتاتورك إختبأ في مغارة في عجلون 

وطلب حماية شيوخ بني عبيد

نبش الذاكرة



لي  تعني  الشآم  ظّلْت  بعيد،  طويٍل،  لزمٍن 
“دمشق”  الشآم  من  فالقادم  اجملّففة”،  “الفاكهة 
فيه  ُصّفْت  حلوى،  صندوق  وبيده  يأتينا  أن  عّودنا 
امللونة  الفاكهة  من  قطٌع  األطفال  يغري  بجمال 
املسّكرة: اإلجاص، والتفاح، والتني، واخلوخ، والبرقوق، 
فعلقْت في ذاكرتي هذه الشآم احللوة علوَق سكر 

فاكهتها على لساني الصغير .
لم أعرف أن عاصمَة سورية إسمها دمشق، إالّ 
متأخراً، بعد دخولي املدرسة بوقت، وبعد أن صرُت 
أسمعها تتردد في نشرات األخبار، بصراحة لم أحّب 
كثيراً “دمشق” هذه، بقيُت أحب الشآم وفاكهتها 

ألمي املسكينة، فهو يوم الطبخة الاّلحمة، ويزيده ملحمّيًة أولئك السياح 
الذين يصّفون سياراتهم أمام البيت ليطلبوا تعبئة قنينة ماء، أو أولئك 
أو يطلنب  الغرف،  البيت ألداء الصالة في إحدى  النسوة يستسمحن أهل 
إستخدام احلمام ألغراض الوضوء وغيره. كان أبي يفرح كثيرا بهن، أما أمي 
فكانت تدخل املطبخ ومتتم بحنق : اهلل ميضي هذا اليوم على خير. السياح 
االجانب هؤالء كانوا في معظمهم سوريني وسعوديني يأتوننا في العطلة 

الصيفية.

البعيد أطوف  االردنية للسباحة، وكاحللم  إلى احلمة  دائماً  كّنا ننزل 
اآلن على أكتاٍف وذُرعانٍ وصدورٍ الحمٍة ناعمة، هي تلك التي كانت تتالقفني 
في ماء احلمة، فأكاد أسحل منها. كنت أسمع أبي وآخرين يقولون، وهم 
احلمة  هي  هذه  غرباً:  ويشيرون  السيارة،  شباك  من  أيديهم  يخرجون 
السورية. مّرة طلبت أن نسبح فيها، فقيل لي: ال ميكن، إنها مع اليهود. 
لم أفهم: كيف إسمها احلمة السورية، وهي مع اليهود؟ املنطقي أن يكون 

إسمها احلمة اليهودية!رمبا ضحك أبي، ورمبا بكى.. أو غضب.. ال أذكر!!!
كان التلفزيون ملهاة حقيقية لنا نحن األطفال، وفيما بعد، لنا نحن 
في  اجلبرية  االقامة  ظروُف  علينا  تفرضه  حيث  البنات،  وخاصة  املراهقني 
التلفزيون  فيصبح  االولى،  األنوثة  عالمات  إستنفار  مع  بالتزامن  البيت، 
كانت  تلفزيوننا  يلتقطها  التي  احملطات  عنها.  لنا  غنى  ال  ملحة  حاجًة 
محدودة، هناك عمان االولى والثانية، وهاتان تبثان بوضوح، وهناك إسرائيل 
وسورية ومصر، وهذه يعتمد وضوح الصوت والصورة على مكان السكن 
في البلدة. كان حّظ حارتنا وضوح بث مصر وإسرائيل، أما سورية فكانت 
مشوشة كثيراً، ومن النادر أن يظهر الصوت والصورة صافيني بال تشويش. 
كنت أحياناً أرى برامج التلفزيون السوري عند بعض جيراننا، فال أنسجم 
لم  قومية  عربية  بلغة  إخباري  أو  سياسي  أو  ثقافي  منها  كثير  معها، 
على  أشاهدها  احلال  بطبيعة  كنُت  السورية  واملسلسالت  أستسغها، 

التلفزيون االردني.

مواعيدي املُقّدسة مع الشاشات

اجلمعة  مساء  العربي  الفلم  بث  موعد  كان  فقد  إسرائيل  أّما 
بالنسبة لي موعداً مقدساً، تقريباً لم يفتني فيلم من أفالم السبعينات 

أو الثمانينات، وكانت كلها أفالماً حديثة االنتاج غير مكرورة، على العكس 
من التلفزيون األردني، الذي بلغ عدد مرات بثه لفيلم “األقوياء” في شهر 

أو إثنني  ثالث مرات، 
حسب  مصرية،  أفالما  يبث  أصال  يكن  فلم  السوري  التلفزيون  أما 
وصف من يشاهدونه، وفي مرة خّف التشويش والتقط تلفزيوننا القناَة 
السورية فشاهدت برنامجاً عن النقد “السينمائي”. سألُت أخي األكبر : 
كيف يقّدمون نقداً لألفالم السينمائية، دون أن يعرضوا أفالماً سينمائية؟ 
 ، ديفيد  “كامب  بسبب  مقطوعة  املصرية  السورية  العالقات  ألن  أجاب: 

طبعا لم أفهم وقتها ما قال!
محطات  وفنياً.  إعالميا  فضاًء  لي  بالنسبة  كان  املصري،  التلفزيون 
والثانية.  األولى  ومصر  والثانية،  واألولى،  اخلامسة،  متعّددة:  محلية 
وشريهان  وسّمورة،  فطوطة  وفوازير  وحفالت  وأغان  ومسلسالت  أفالم 
وفساتينها اجملنونة وامللونة، وشهرزاد حتكي وحتكي، وأنا أسمع وأسمع، وأنا 
أسمع سميرة سعيد تغني: وباحب باحب باحب.... وأنا “با حب “محمود 

عبدالعزيز.

كمون شتوي وبيات بصري

أفالم، ومسلسالت ال تسكت، وال أمّلها، أذكر منها “الشهد والدموع” 
و”ثالثية” جنيب محفوظ : أذكر جيداً مبخرة “أمينة” تتصاعد منها خيوط 
الدخان فتمأل صدري بنشوة احللم، وأذكر خطواتِها املتثاقلة على الّسّلم 
التي تختلط اآلن في ذاكرتي بخطواِت أمي في الصباح، أذكر نهنهة “سي 
السيد” احلشمة، وغنج “عيشة “ والشريط األحمر، وأذكر هرج “خديجة”، 
عالم  إنه  “املشربية”.  بنكهة  والنهاية  البداية  موسيقى  أبداً  أنسى  وال 

جميل من املتعة اللذيذة، واخليال املصّور. إنه عالُم ِمْصر...
الشتاء  ذروة  ففي  شتوي،  كمون  بفترة  متّر  كانت  املتعة  هذه  ولكّن 
ويبدأ  البصري،  البياُت  فيأتي  التشويش،  ويشتّد  املصري،  البّث  يضعف 
موسم “الكاسيتات” العربية والغربية، خوليو، فيروز، مارسيل، عبداحلليم، 
هاني شاكر،  أنغام، وأنغام أخرى كثيرة، وكثيرة، تنثر أشجانها وأحالمها 
على  الراكض  املطر  صوُت  يلتقطها  تشويش  وبال  الصغيرة،  الغرفة  في 

نافذتي ويهربان بي بخفة من سجن العائلة إلى حيث ال أعرف ...

من حيث ....
سجن العائلة إلى 
حيث ....  ال أعرف!

املسّكرة أكثر.

حني ضّج صوت الكبريت مناديًا 
باحلرب واملوت

وبدأُت، كأطفال جيلي أتعّلق بغوار الطوشة ومقالبه، 
أبوعنتر” وهما يجوالن في   “ “برفقة  زالت صورة “غوار  وما 
بالطبع  اآلن،  إلى  بذاكرتي  ناشبًة  الشرطة،  بلباس  احلارة، 
نسيُت احلوارَ، ونسيُت الكثير من تفاصيل املشهد، ولكن 

بقي الزي الشرَطي حاضراً حضور السلطة في الوجدان.
هضبٌة  واجلوالن  هي  حدودية،  بلدة  قيس”  “أم  بلدتي 
ضخمة ُشّقْت فنزفْت نهرَ اليرموك، هي هضبة مغروسة 
بني فخذي صراع حاٍم داٍم  دائم. في الَشمال يربض اجلوالن 
من  وكثيٌر  طبريا  بحيرة  تناُم  الغرب  وفي  احملَتل،  السوري 
مدن وقرى فلسطني، وفي الوسط نهر اليرموك يجري في 
مكانه ال يراوحه، برغم جريان التاريخ من حوله وتقلبه من 
 ،“ األردنية  “احلمة  تقع  منه  الشرق  وإلى  أخرى،  إلى  ضفة 
وهنا  هنا  من  تنّز  والباردة،  احلارة  املاء  عيون  من  جمٌع  هي 
وهناك، فعلى مسافة يخبرها أهُل احلمة وجوارِها تداهمك 
إنها  والراحة،  للشفاء  السياح  مقصد  هي  قوية  رائحٌة 
رائحة الكبريت، وذات يوم، وعلى ذات املسافة، ضّج صوت 

الكبريت أيضاً منادياً باحلرب واملوت . 

رمّبا ضحك أبي، أو بكى، أو غضب؟

بيتنا يقع على الشارع الرئيسي الواصل إلى “احلمة 
بيتنا،  في  عليه  مختلَفاً  يوماً  كان  اجلمعة  يوم  أن  أذكر   ،“
في  البيت  باَب  نلعب  ولهونا،  املدرسية  عطلتنا  يوم  فهو 
السيارات  وزمامير  األجنبية،  السياحة  يوم  وهو  الشارع، 
السيارات  تتكاثر  حيث  األطفال،  يحبها  التي  والضوضاء 
للسياحة  األردنية  احلمة  باجتاه  الشرق  من  اآلتية  امللونة 
العالجية والترفيهية، كان هذا اليوم سياحياً للجميع إالّ 

ُمثّلث العشق األردني الفلسطيني 

اجلوالني الّشامّي

إذا لم تأخذ عندليب 
احلسبان حّقها في إعتبارها 
من أهّم من كتب نّصًا، 
باللغة العربية،  فالدنيا 
ليست بخير.
ولكن، من قال إّن الدنيا 
العربية بخير، وإّن صاحب 
احلّق يأخذ حّقه؟ هو تساؤل 
ُمزعج، بقدر ما هو حقيقي، 
بقدر ما حتمل كتابات 
عندليب من أصالة، وفرادة.
هي ليست كاتبة في 
صحيفة يومية، وال حتسد 
كّتابها، وكاتباتها، فهي 
تنام كّل آخر ليل على 
سحر أضواء آتية من بعيد، 
من اجلوالن، وفلسطني، 
وتستيقظ على مشهد 
بحيرة طبريا، ساحرًا آسرًا.

ما بني هذا وذلك، تكتب 
عندليب ما يشبه التغريد، 
ُتطلق ما هو أشبه بزقزقات 
عصافير الصباح، وهنا هي 
تكتب، هنا أيضًا،  نّصًا بدا 
وكأّن املكان نفسه كتبه. 
أم قيس، التي تشهد على 
مثلث عشق: سوريا، األردن، 
وفلسطني...
عندليب ال حتسد أحدًا 
مّنا، واألحرى أن نغبطها 
على مكانها، ولغتها، 
وجتربتها...

عندليب احلسبان
كاتبة أردنية

تغريدات
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ال ُنشارك في االحتفال، 
بل نحن من أصحابه، 
فالدكتورة ُربى البطاينة من 
أعمدة مجلة “اللويبدة”، 
وكانت لها زاوية دائمة 
تتحدث فيها عن أهمية 
اإلعالن، ودوره في إنعاش 
األسواق، وحتريك العجلة 
االقتصادية، ذلك إذا كان 
مدروسًا، وعلميًا، ويستند 
إلى أساسات سليمة.
ُربى، مع حفظ األلقاب، 
تقول في مقابلة لها مع 
“اللويبدة” )قبل ٨ سنوات(: 
أمتنى لو يصبح اليوم ٤٨ 
ساعة، مبعنى أنها ميكن 
أن تعمل ليلتني ونهارين 
بشكل متواصل، لتحقيق 
طموحاتها، واجناز أعمالها.
ُربى، اليوم، تتخطى 
احمللية، والعربية، فتكسر 
األبواب، وتقفز على األسوار، 
وتدخل إلى العاملية، وهذا 
فخر لنا جميعًا.
وهكذا، فليس غريبًا، 
إذن، على “اخلبيرة” أن تطلق 
على مشروعها ، وشركتها، 
منذ البداية: إسم “اخلبراء”، 
لهذا فنقول: مبروك 
لـ”اللويبدة”، قبل أن نقول 
مبروك لك يا ُربى...

قّصة جناح

حفال  واإلعالن  للدعاية  “اخلبراء”  شركة  أقامت 
احتفاال  عمان  اإلنتركونتننتال  فندق  في  حاشدا 
مع  االستراتيجية  لشراكتها  الرسمي  باإلعالن 
احلفل عدد  العاملية. حضر  ايجس”  “دينتسو  شبكة 
ايجس”  “دينتسو  شبكة  في  التنفيذيني  املدراء  من 
والعديد  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  ملنطقة 
“دينتسو  وعمالء  الشركة  عمالء  من  املدعوين  من 
الصحافة  وممثلو  واخلليج  ولبنان  األردن  في  ايجس” 
احمللية واإلقليمية، وعدد من ضيوف الشرف، والعمالء 

املرتقبني . 

حدث ممّيز وخاص جداً، وتاريخ 
“اخلبراء” كان السبب في الشراكة

بدأتها  التي  الفقرات  من  العديد  احلفل  تخلل 
التنفيذي  العام  املدير  البطاينة،  ربى  الدكتورة 
لشركة اخلبراء للدعاية واإلعالن، بكلمة رحبت فيها 
مساهمتهم  على  وشكرتهم  الكرام  بالضيوف 
تعد  التي  املناسبة  بهذه  الفرحة  ومشاركتهم 
األردن  في  اإلعالن  صناعة  تطور  في  واسعة  خطوة 
على  كلمتها  في  ربى  الدكتورة  وركزت  واملنطقة. 
وخاصا  مميزا  حدثا  اعتبرته  حيث  احلدث  هذا  أهمية 
جدا ويعود بالفائدة القصوى على جميع األطراف من 

عمالء ووسائل اإلعالن مبختلف أنواعها. 
من جهته أكد السيد مايكل نيدرلوف، الرئيس 
الشرق  ملنطقة  ايجس  دينتسو  لشبكة  التنفيذي 
الشراكة  أهمية هذه  على  أفرقيا،  األوسط وشمال 
الصيت  ذات  واإلعالن  للدعاية  اخلبراء  شركة  مع 
املنطقة  في  عملها  مجال  في  الواسعة  والشهرة 
وهي الشركة التي خدمت وال تزال تخدم الكثير من 
شركة  تاريخ  أن  وأضاف  العاملية،  واملاركات  األسماء 
اخلبراء للدعاية واإلعالن كان هو احملك الذي اعتمدت 
ايجس في قرارها لعمل هذه  دينتسو  عليه شبكة 
هذه  أهمية  أن  نيدرلوف  السيد  واكد  الشراكة. 

أهميتها  عن  تقل  ال  ايجس  دينتسو  لشبكة  الشراكة 
بالنسبة لشركة اخلبراء للدعاية واإلعالن. 

نبذة عن اخلبراء للدعاية واإلعالن

شركة  تبوأت   1991 العام  في  األولى  بداياتها  منذ 
اخلبراء للدعاية واإلعالن املراكز الريادية في صناعة اإلعالن 
وأسواق  األردن،  في  احمللي  للسوق  خدماتها  خالل  من 
خدماتنا  ان  العربي.  واخلليج  األوسط  الشرق  منطقة 
الشاملة واملميزة واملبدعة التي تقدمها اقسام الشركة 
والتسويق  لإلعالن  اخلبراء  قسم  تشمل  املتخصصة 
الرقمي  لإلعالن  وديجيتال  العامة  للعالقات  وانكويل 
الدراسات  خلدمات  ميديا  وفورميوال  االجتماعية  واملواقع 
السوقية والتخطيط اإلعالني واحلجوزات تسهم بشكل 

فعال في حتقيق أهداف عمالئنا. 
اجلديد  النابض  عمان  قلب  في  مكاتبنا  خالل  ومن 
في منطقة بوليفارد العبدلي واجملهزة مبا يلبي متطلبات 
موظفا   35 عن  يزيد  ما  خدمتهم  على  ويقوم  العمالء 
بدوام كامل يكرسون جهودهم لهذا الهدف، تقدم اخلبراء 

للدعاية واإلعالن مستويات عاملية في اخلدمة. 

نبذة عن شبكة دينتسو ايجس

شبكة دينتسو ايجس هي أول شبكة إعالن عاملية 
تعمل وفق متطلبات العصر الرقمية. ومن خالل شركاتها 
اسوبار،  بروسبكت،  آي  دينتسو،  كارات،   – العاملة 
بوسترسكوب وفيزيوم فإن دينتسو ايجس تبدع في بناء 
املاركات لعمالئها من خالل خبراتها العريقة وامكانياتها 
واالتصال  اإلعالنية  والوسائل  املاركات  خدمة  الفريدة 
الرقمي. تقدم شبكة دينتسو ايجس تشكيلة منتجاتها 
وخدماتها املتميزة واملبدعة من خالل مكاتبها الرئيسية 
في لندن وفروعها العاملة في 110 دولة حول العالم ومن 
خالل العاملني لديها والذين يفوق عددهم 23000 موظف 

متخصص. 

د. رُبى البطاينة إسم يستأهل التقدير

“اخلبراء “ تتخطى احمللية وتدخل العاملية 
بشراكتها مع “دينتسو ايجس” 



عالم “بيزنس”
 صار ُيسّمى
 “كرة قدم “

املشهد، ولكن أحداً لم يكن يجرؤ على املواجهة، 
فاجلميع بيوتهم من الزجاج مبن ومنهم ميشيل 

بالتيني الذي قضى معظم حياته االحترافية في 
أحد األندية التي ارتبطت مبافيا املراهنات. 

األمير علي

كان األمير علي هو الشخصية النظيفة 
واحملترمة التي ميكن لألقزام االختباء وراءها ملواجهة 

الوحش، وشخصية األمير على جانب كبير من 
النبل والدماثة ولذلك فإنه قرر أن يحتكم لضميره 

ويخوض املعركة بشجاعة، ولكن حلفاء األب الروحي 
أنقذوه في حلظات حرجة وصعبة، ولكنه بعد فترة 

وجد نفسه سيكون مضطراً ملواجهة التقصي 
املتواصل خاصة أن بعضاً من االحتادات احملترمة 

والثرية قررت أن تواصل االلتفاف حول األمير بصورة 
أو بأخرى، 

وفي حلظة قرر بالتر أن يقفز من السفينة، ويبدو 
أن الترتيبات والتسويات واملساومات والصفقات 

كانت تتوجه للدفع بشخص ميكنه أن يغض النظر 
عن كثير من امللفات ذات الرائحة الفاسدة، ولذلك 

ظهرت شخصيات لم تكن متتلك اجلرأة ملواجهة 
بالتيني مباشرة، وكان بالتيني وأشباهه يقفزون إلى 
صدارة املشهد بكثير من اخلسة التي ستفضحها 

دائماً الصور الصحفية احملفوظة في أرشيف اإلعالم، 
وفوق ذلك، ضمائر مئات املاليني الذين سيكتشفون 
أن الفساد سيتواصل ولكن بصور جديدة وملصلحة 

األب الروحي اجلديد وزبائنه. كان األمير شجاعاً، ويبدو 
أن األمير الذي يحتفظ بثقافته اخلاصة وانتقائيته 

اجلمالية اخلاصة لم يلوث يديه من قبل في قراءة 
كتاب األمير مليكيافيلي، مع أنه الدستور والناموس 
بالنسبة لعالم البيزنس الذي كان يسمى مسبقاً 

عالم كرة القدم.

العامة يحتاجون إلى 
جرعات من االنفعال والتفريغ، 
حتريك )دون حترير( جلرعات 
منضبطة من األدرينالني 
والدوبامني، بالطبع سيتجنب 
القائمون على اللعبة الذين 
عادة ما يجلسون في الصف 
الثاني أو الثالث في مدرجات 
النخبة أن تنفلت األمور وأن 
يصاب احلضور باضطراب 
هرموني ميكن أن يدفعهم 
لنوبات الثورة والغضب، 
هذه الفكرة بدأت من 
املدرجات الرومانية التي 
تساقطت فيها جثث اجملالدين 
واألسود على السواء، وتطورت 
وصواًل إلى مالعب أنيقة تكلف 
عشرات املاليني،

 بالطبع يتغيب العنف 
والدماء، ولكن القصة في 
جوهرها لم تتغير كثيرًا. لم 
يكن ذلك هو ما يطمح له 
جول رمييه وهو يطلق فكرة 
بطولة العالم لكرة القدم 
لتكون تعبيرًا عن عصر جديد، 
صحيح أن العالم انصرف 
بعدها ملباراة الرعب الكبرى 
مع احلرب العاملية الثانية، إال 
أن الكرة بقيت حاضرة في 
مخيلتهم، ساحرة مستديرة، 
وبعد انتهاء احلرب كانت الكرة 
تشهد سنوات مجدها الكبرى، 
الفرق التي استبدلت عدوانية 
احلرب بكفاحها في املستطيل 
األخضر، األروغواي 1950 اجملر 
وليس أملانيا الغربية 1954 
وبرازيل بيليه لغاية 1970،

ميكن القول إّن رسام 
الكاريكاتور املعروف عمر 
العبدالالت حفر في الصخر، 
سنوات وسنوات، حتى صار 
عمله نقشًا بديعًا يستحيل 
شطبه أو العبث به.
في الفيديو املُرفق في 
النسخة الرقمية، وليس 
هنا بالتأكيد!، يخرج عمر 
عن صمته ويتحدث عن 
حياته، والصعوبات التي 
واجهها، ومن بينها حوادث 
طريفة.
الفيديو من إنتاج 
وتنفيذ فريق “اللويبدة/ 
Jorday “، والنص املُرفق 
كتبه فناننا شكرًا وعرفانًا 
وإمتنانًا جلميع من وقفوا 
معه، بعد إجتماعه معهم 
في يوم سّماه من أجمل أيام 
العمر.
نعتّز بعمر العبد الالت 
في “اللويبدة” بشكل خاص 
ألّنه من أوائل من دعموا 
فكرتها، وشاركوا فيها.

 بعد ذلك بدأت الكرة تصبح أحد 
خطوط اإلنتاج للعمل املافيوي ومصادر 

الشرعية للنظم الديكتاتورية، األرجنتني 
فازت بكأس العالم 1978 مبؤامرات يبدو أن 
وقائعها كانت تدور في قصر الرئاسة، وفي 

أسبانيا كانت املؤامرات تستهدف الدول 
الصاعدة كروياً مثل اجلزائر وجمهورها 

الفقير لتستبقي األملان الذين ميتلكون قدرة 
أكبر على اإلنفاق.

في كوريا 2002 وصلت كوريا اجلنوبية 
إلى نصف النهائي بعد مجموعة من 
جتاوزات احلكام التي حتتاج إلى عشرين 

بطولة دوري لهضمها، وكان واضحاً أنه 
مطلوب أن يتم فرش طريق املنتخب الكوري 

بالورود ألسباب رمبا تكتشفها الحقاً 
حتقيقات مرحلة ما بعد بالتر، بالطبع إذا 
حدثت هذه التحقيقات من األصل. أودى 

بالتر بسمعة كرة القدم، أفقد اللعبة 
متعتها، حولها إلى بيزنس كبير، معشوقة 

الفقراء الدميقراطية للغاية والبسيطة 
لدرجة مدهشة أصبحت تشبه الهرم 

التنظيمي لعصابات املافيا،
املهام القذرة

في القمة يجلس األب الروحي األنيق 
واملتحدث اللبق، وحتته مجموعة من 

املساعدين الذين يتولون املهام القذرة، 
وفي التنفيذ شوارع خلفية يسطير عليها 

البلطجية من رؤساء االحتادات احمللية، 
ووسط كل هذه املشاهد احملزنة واملبتذلة 
أتى ظهور األمير علي بن احلسني ليعطي 

بارقة من األمل لعشاق الساحرة املستديرة، 
وكانت اخلطوة األصعب هي إزاحة بالتر من 

سامح احملاريق
كاتب أردني 

عمر العبدالالت
رسام كاريكاتور أردني 

رسائل حارقة

“ احلمد هلل أّن “فيس بوك” ال عالقة له بحكومتنا، وإاّل لم أكن هنا، 
ولو استطعت التعرف على مارك زوكربيرغ لعزمته على منسف، 

وشكرته!”
عمر العبد الالت

صاحب “على راسي “
يشكر داعميه ويقول لهم:

 “أنتم على رأسي”!

كان اليوم جميالً بالنسبة ملسلسل “على راسي” 
زال  وما    ،  ٢٠٠٦ عام  بالفكرة  بدأت  شخصياً.  ولي 

املسلسل مستمراً، بعد مضي تسع سنوات.
“زين”  شركة  مدير  مع  بجلسة  شاركت  اليوم، 
أحمد الهناندة ومدير شركة “ميس الورد” نور خريس، 
وحتدثنا  عتيلي،  وائل  خرابيش”  في”  وصديقي  وزميلي 

عن لعبة “على راسي تركس”.
في العام ٢٠٠٦ كانت أولى حلقات “على راسي”. 
وأداء  وحتريكها  برسمها  وقمت  ثوانن،  عدة  مجرد 
الصوت لعوض ابو شفة. الفكرة كانت حلقات قصيرة 

للموبايل.
شخصية  ابتكار  باإلمكان  بأنه  إميان  عندي  كان 
الرسوم  طريق  عن  الشباب  فئة  تخاطب  ترفيهية 

املتحركة.
يؤمنوا  لم  البداية  في  األشخاص  من  العديد 
بالفكرة، والعديد من املرات كنت اسمع بأن جناح هذا 
جناحه  املسلسل  يثبت  اليوم  مؤقتاً.  سيكون  العمل 

بكل املقاييس
 في العام ٢٠١٢ اعتبر املسلسل الثامن من حيث 

مجلة  دراسة  حسب  األوسط  الشرق  في  الشعبية 
على  حصل  املاضي  العام  وفي  األميركية،  “فوربس” 
اجلائزة الفضية من شركة “يوتيوب”، لكن النجاح لم 
يكن سهال على اإلطالق، فألشهر عديدة كّنا نعاني من 

الصعوبات التي مت جتاوز العديد منها.
أحد أهم أسباب استمرار املسلسل هو أّن هناك 
او رسمه  إما بكتابة املسلسل  رائعة شاركت  أسماء 
بعض  إميان  وأيضاً  اإلدارية،  األمور  وحتى  حتريكه،  او 
و”ميس  “زين”  شركة  مثل  املشروع،  بهذا  املؤسسات 

الورد” وزمالئي في “خرابيش”.
خاللها  من  أرى  موهبة  أعطاني  الذي  احلمدهلل 
معرفة  ونعمة  حولي،  من  اآلخرين  وسعادة  إبتسامة 

جميع األصدقاء الذين ال أستطيع التخلي عنهم.
هؤالء أسماء كان لي الشرف التعاون معهم في 
حتريك،  أو  أصوات  أداء  أو  كتابة  راسي”  “على  مشروع 
ومنهم أتشرف االن بأن أكون معهم ضمن فريق “على 

راسي”.
كل احملبة للجميع.

قّصة جناح
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راسلني يقول لي “ هل ميكنك ان تكتبي لي مئة 
كلمة تفسيرآ  لصورتك مع السالح“؟ 

أختصر  أن  لي  كيف   ... سيدي  يا  له:  أقول 
ماليني النساء ببضع كلمات! كيف لي أن ال أحشو 
ما بني كفن أنثى وأخرى آالف الطلقات؟ كيف لي أن 
أنبش قبر “ احلضارة “ إن قلمت لي أظافري باختصار 

الكلمات! 
صورتي على موقع التواصل االجتماعي الفيس 
بوك، القت ترحيبًا من البعض واستنكارًا من البعض 
إصراري  سبب  عن  دومًا،  املطروح  والسؤال  اآلخر، 
على  بروفايلي،  على  حتديدًا  الصورة  هذه  إبقاء  على 
الرغم من معشر املنتقدين الذين يصفوني بالفاقدة 
لألنوثة، أو كما يحلو للبعض تسميتي ب” املسترجلة 

“، أو احلاقدة على أنوثتها .
رغم كل ما سبق و بإيجاز شديد اقول : لو قدر 
اهلل لي العمل مبهنتي كإعالمية و أفسح اجملال ألقول 
عبر منبر جريء كلمتي لفسرت ما يعتمل في قلوب 

إناث الشرق قاطبة.

السالح وحده طريقي لفلسطني

شيخوختي  من  البدء  ميكنني  ال  شيء  أي  قبل 
أظفاري  نعومة  ومنذ  تعلمت  فقد  طفولتي،  قبل 
و  ترعرعت  لفلسطني،  طريقي  وحده  السالح  أن 

الشهادة نصب عيني.
التفرقة بني  و كأي فتاة شرقية دخلت معترك 
التستر وشرنقة  و  العيب  األنثى، بني ثقافة  و  الذكر 

عار األنوثة.
كاآلتي  الشرقي  مجتمعنا  في  التربية  عناوين 

رفقة  دون  املنزل  من  اخلروج  عار،  اجلسد  عيب،  )الضحك 
زواج  خطيئة،  احلب  اجلنون،  من  ضرب  العائلة  من  ذكر 
األنثى رهن ولي األمر، العمل، بتصريح من الزوج او األب، و 
لرب العمل طقوس مجرمة في التعامل مع املوظفة التي 
على األغلب ينبغي ان تكون عشيقة، الرقابة على األنثى 
خاضعة دوما لسلطة ذكر بصفتها شرفه الذي يسعى 

دوما للحفاظ عليه بداع و من غير داع(.
وليس  فيض،  من  “غيظ”  السابقة  العناوين  كل 

مجرد “غيض من فيض”، فكان ال بد من الثورة،

أصبحت مهابة اجلانب، ُمّرة اللحم

أعترف، بعد مضي أجمل سنوات عمري أني خسرت 
واتهامات ال طاقة ألنثى على   ،ً الكثير، وسمعت جتريحا 
إحتمالها، لكنّني ما زلت أيقن في قرارة نفسي أن القناع 
أصبحت:  فقد  أكله،  آتى  قد  الكثيرين  به  أوهمت  الذي 
وخسرت  املنال،  ومستحيلة  اللحم،  ُمّرة  اجلانب،  مهابة 
املعاملة  من  ونصيبي  العمل،  في  أستحق  التي  ُفرصي 
بأنني  سعيدة،  لكني  جنسي،  بنات  مع  حتى  العادلة، 
مازلت أقاوم الظلم، و أحتدى العادات و التقاليد اجلائرة، و 
أمتسك باملساواة كما هي في ديننا احلنيف، فكلنا نخطئ 
وينبغي أن يكون العقاب على قدر الصنيعة ال على جنس 

الفاعل.
يحسن  أن  و جل  عز  بدعائي هلل  أنهي  بدأت،  وكما 
ثرى  على  مشرفة  ميتة  آملة  الشهداء،  مع  خامتتي 
فلسطني، ناذرة نفسي إستشهادية، فأمنيتي أن أحتضن 
رميًا  أقتل  اأو  الغاصب،  الكيان  فيه  أزلزل  ناسفًا  حزامًا 

بالرصاص في ساحة احلرب.

لِهذا ، 
حملت 
السالح 

أنا ذلك الذي راسلها، وأنا 
من تتوّجه إليه برسالتها، 
ففي زمن السالح املفتوح 
على قتلنا، كانت صورتها مع 
سالحها ُمحّيرة.
ففي أّول األمر، هي ال توحي 
بكونها من تنظيم تكفيري 
وُتعلن نفسها، بهذه الطريقة، 
فرداؤها عصري، ويشي بأناقة، 
وسالحها الذي حتمله ليس 
أكثر من رمز، فهو يكاد يقتل 
عصفورًا إن أصاب الهدف.

وأكثر من ذلك، فأنا أعرف 
اجلغرافيا، وذلك اجلبل إلى 
ميينها، يشي بفلسطني، 
وذلك “الشبك” احلدودي ُيعلن 
عن نفسه، فهو حدود أرضنا 
احملتلة...

وهي ستتحدث، هنا عن 
سؤالي، وستجيب بأحلى ما 
تكون عليه الكلمات، حيث 
اإلحتالل ليس إسرائيليًا 
فحسب، بل هو ذكوري أيضًا، 
وأيضًا...

هيام عوض
مقاتلة من أجل حقوقها 

كالم بوح

ما بني كفنّي أنثى وأنثى آالف الطلقات



عن جّدي مصطفى:

هكذا طردنا 
اليهود من األردن

 أول عمل عسكري منظم ضد اليهود  

الدكتور ربحي حلوم في إحدى محاضراته  املؤرخ  وثيقة أخرى ذكرها 
- املنشورة في صحيفة القدس العربي اللندنية – بدعوة من املتقاعدين 
العسكريني االردنيني، تبني أن عشائر املنطقة، رفضت الوجود الصهيوني 
حسن  بني  قبائل  من  األردن  شرقي  في  العشــائر  رجاالت  “إن  بجوارها: 
مطلع  في  اجتمعـوا  قد  األخرى  والعشائر  والتلول  واحلمايدة  واحلويطات 
متوز من عام ١٨٧٦م، في مضارب الشيخ مفلح العبيدا ت)ابو كايد( أحد 
أسلحتهم  حاملني  وتوجهوا  ساكب”جرش”  بلدة  في  كنانة،  بني  شيوخ 
البدائية والعصي والشباري ، إلى الضفة الشمالية من نهـر الزرقاء بوادي 
بإحراق  وقاموا   ، يهــود  ملهاجرين  مستوطنتني  أول  أقيمت  حيث  جرش 
ثم  العارضة،  باجتاه  منهم  الناجون  فر  الذين  اليهود  وطرد  املستوطنتني 
توجهوا بعدها إلى منطقة النبي هـود إلى الشمال الغربي من السلط 
وأحرقوا املستوطنة الثالثة التي أقيمت هناك ”كفار أهـود” وطردوا اليهود 

منها”. 
االطالع  وضرورة  الوثيقة،  عن  وسؤاله  حلوم،  بالدكتور  اتصالي  عند 
أو  التوزيع  قيد  وضعها  أو  تداولها  املتعذر  من  الوثيقة   قائالً:  رد  عليها، 
التداول، فهي ليست في متناول اليد، وال هي في أدراج بيتي أو مكتبتي، بل 

في مكان أكثر أماناً، وليس من احلكمة وضعها قيد التداول !! 
املعلومة  مصدر  إلى  اإلشار  تستطيع  حلوم:”  الدكتور  ويضيف 
”الوثيقة” وفق األصول املرعية التي تدركها بال شك، ألنني أحتمل شخصياً 
املسؤولية القانونية ألي إعادة نشر أي نص منقول أو مصور عنها، عدا عن 

احملاذير املترتبة على كشف املصدر الذي زودني بها”.
يكون  وقد  الترجمة،  عن  ناجتاً  يكون  قد  بخطأ  وقع  حلوم،  الدكتور 
ناجتا عن غير ذلك، إذ إعتبر ساكب - ١١كم - تابعة إلدارة الشيخ مفلح  
العبيدات، مع أن احلقيقة مختلفة، فالقرية في تلك الفترة لم تكن تابعة 
أحد  )أبو شبلي(  العياصرة  رجا مصطفى  الشيخ  رعاية  وهي حتت  ألحد، 

شيوخ ناحية املعراض )تضم بلدات رميون، الكتة، نحلة، ساكب، احلدادة(.
فإن كانت الوثيقة تقول صراحة أن االجتماع مت في قرية ساكب، فهذا 
وفي  قريتي،  يعني  بل  سوم،  كفر  في  العبيدات،  مضارب  يعني  ال  حتماً 
بيت شيخها، ال بيت الشيخ مفلح العبيدات. جراء بعد الشقة ما بينها 
الوفود  انتقال  تترتب على  التي  الزرقاء،  وكثرة املشقة  نهر  وبني منطقة 

العشائرية لها.
فقرية ساكب بعيدة عن مضارب العبيدات، وهي األنسب  لعسكرة 
ومنها  أكثر من غيرها،  “يبوق”   الزرقاء  نهر  لقربها من منطقة  املقاتلني، 

ميكن تنفيذ اخلطة مبنتهى السهولة.

عقدتها  أخرى،  اجتماعات  وجود  احلال  بطبيعة  ينفي  ال  هذا  لكن 
مفلح  الشيخ  في مضارب  اجتماع  بينها  من  للتشاور،  األردنية  العشائر 
يكون  قد  جرش.  في  ساكب  بلدة  لالجتماع  أسس  إربد،  في  العبيدات 

الشيخ مفلح العبيدات أحد حضوره، باعتبارة أحد شيوخ العشائر.
ممثلني عن  تشريعي ضم  األول:  اجتماعني،  هناك  ان  القول:  لذا ميكن 
األردن،  عشائر  وباقي  والتلول،  واحلمايدة،   واحلويطات  حسن،  بني  عشائر 
أقيم في مضارب الشيخ مفلح العبيدات )أبو كايد(، كما ذكرته الوثيقة.

 واجتماع الثاني: ذو صبغة تنفيذية عسكرية حضنته بلدة ساكب، 
بعده  انطلق  شبلي(،  )أبو  العياصرة  مصطفى  رجا  الشيخ  واستقبله 
وطردوا  واحرقوها  املستوطنة،  وهاجمو  التالي،  اليوم  في  الفرسان 
املستوطنني منها، مبا توافر لديهم من اسلحة. وذلك بعد ٦ سنوات على 

تأسيسها.

الطلقة األولى، ولن تكون األخيرة

عموم  في  أخرى  مستوطنة  ألي  قائمة  تقم  لم  ساكب  هجوم  بعد 
يريدون  كانوا  الذين  ومعاونيهم،  اصحابها،  أفكار  في  سوى  األردن  شرق 
بائت  محاوالتهم  أن  إال  فيها،  املستوطنات  بناء  بغية  لليهود  أراضي  بيع 

بالفشل، هؤالء معروفني للشعب، ماضًيا وحاضراً. 
وبهذا ميكن القول: إن االجتماع الثاني في بلدة ساكب، يعد بال أدنى 
األرض  على  الصهيونية  الفكرة  ضد  منظم  عسكري  عمل  أول  شك 
األردني  الشعب  أن  على  دليل  وهي  األردن،  وأهالي  شيوخ  قادها  العربية، 
بالوقوف  بادر  لذا  الشعوب،  من  غيره  قبل  الصهيوني  اخلطر  استشعر 

بوجهة ومواجهته. 
على أثر الثورة العربية االردنية، وطلقتها األولى، التي قادتها العشائر 
األردنية،  ضد الوجود اليهودي في املنطقة اصدرت الدولة العثمانية قراراً 
”نابلس،  بسناجق  احمليطة  االراضي  إلى  اليهودية  الهجرة  منعت  مبوجبه، 

عكا، القدس” عام 1876.
الرجال  أجتمعت  فقد  أرضنا،  من  اليهود  طرد  مت  هكذا  أقول:  ختاما 
الرجال، وحزمت أمرها، دون اإلعتماد على أكاذيب السالم الذي لم يكن له 
مساحات، وال فضاءات احلوار الذي ال يستقيم مع سرطان املغتصب، فقد 
التي  الرجال والسالح عنواناً السترداد احلقوق، ورفض املشاريع  كانت قوة 

تهدد املنطقة العربية بقدسيتها، فما أخذ بالقوة ال يسترد إال بالقوة. 

مصطفى  األكبر  جدي   مع  قصتي،  تبدأ   
البلدة،  شيخ  شبلي(،  )أبو  العياصر  الرجا 
وفود  فيه  استقبل  الذي  الزمن،  ذاك  وعنوانها 
على  للرد  اجتمعت  التي  األردنية،  العشائر 
على  القائم  الصهيوني  اإلسرائيلي  املشروع 

استيطان الضفة الشرقية لنهر الزرقاء.
املنطقة،  الهالي  غريباً  بدا  املشهد،   
إال  جوارهم،  يسكن  من  مع  دينياً  املتسامحني 
رجال  على  ينطل  لم  الصهيوني  املشروع  أن 
تلك املرحلة، الذين امتلكوا من الوعي الفطري 
احلالي،  عصرنا  ومفكري  ساسة،  ملك  مما  أكثر 
أصحاب جوقة سالم اخلرفان وأخواتها، لذا كان 

ال بد من مواجهة اخلطر الداهم.

 يبوق يُبعث من ركام األساطير 

مثاًل،  جرش  إلى  طريقك  في  مارًا  كنت  إن 
اجلسر  على  متوقًفا  السياح  من  باصاً  ورأيت 
الذي يعلو نهر الزرقاء، وثمة سياح بالقرب منه، 
ال  تغضب،  ال  بصلواتهم،  ويتمتمون  يصورون، 

تستغرب، فقط، ُعد، وفتش عن التاريخ !
فنهر يبوق املقدس، حسب ما ذكر املؤرخون، 
وهو  التماسيح-  نهر  الصليبيون  عليه  –أطلق 
مذكور في التوراة، وتوقف على ضفافه نبي اهلل 
يعقوب، في طريق رحلته إلى فلسطني، وهناك 
تصارع  وهناك  إسرائيل،  إلى  إسمه  اهلل  غّير 
معه، فصرعه، لهذا يقدس اليهود في كتبهم 

ومروياتهم وأساطيرهم املكان، 
بالتقادم  التاريخ ال ينسى، وال يسقط  وألن 
اليهود في عام١٨٧٠م إحياء  أعاد  كما األشياء، 
من  فارحتلوا  جديد،  من  نهر”يبوق”  اسطورة 

على  وبنوا  األراضي،  واشتروا  اليه،  الدنيا،  أصقاع 
محيطها،  زرعوا  مستوطنة،  الشمالية  ضفته 
وفق  بذلك،  يسيرون  وكأنهم  ثمارها،  وأكلوا 

أسطورة  مسير النبي اسرائيل!
م إنشاء أول مستعمرة يهودية في فلسطني 
على يد اليهودي البريطاني مونتفيوري في العام 

1837م
بنيت  التي  املستوطنة  إلى  وثيقة تشير  ثمة 
 ،١٨٧٠ عام  الشرقية  األردن  نهر  سهول  على 
باعتبارها نواة ألخريات ستأتي فيما بعد، الوثيقة 
العياصرة،  اهلل  عبد  عماد  الباحث  عليها  حتصل 
مصالح  حلماية  البريطانية  بالهيئة  خاصة  وهي 
البرملان  خالل  من  اعمالها  بدات  والتي  اليهود، 
اإليرلندي عام ١٧٤٥، ففي  في شهر آب من العام 
اليهود  حاخام  ساالنتابن،  بينيش  وجه   1874
موسي  السير  إلى  رسالة  القدس  في  االشكناز 
لندن،  عمدة  بريطاني،  يهودي    - مونتفيوري 
ومؤسس أول حي يهودي في فلسطني  -  تقول:” 
سنوات   4 الصغيرة  املستوطنة  على  مضى  أنه 
بإستئجار  أننا قمنا  الزراعة حيث  العمل في  من 
نهر  سهول  في  القاطنني  البدو  من  فدانات   5
األردن شرقاً. وهي تدر ربحاً قليالً وأنهم مضطرون 
طلب  على  وشدد   . ليالً  واحلراسة  نهاراً  للعمل 
املنازل  بناء  أجل  من  الالزمة  املالية  التسهيالت 
من  اخرى  فدادين   5 شراء  أو  بالتجارة  والتوسع 

البدو املذكورين”.
الزرقاء  هي  املستوطنة  أن  تبني،  الرسالة 
يبنى  لم  الفترة  تلك  ففي  بذلك،  املقصودة 
مت  التي  تلك  خال  مستوطنة  أي  األردن  شرق  في 
انشاءها على الضفة الشمالية لنهر الزرقاء عام 
١٨٧٠، والرسالة جاءت بعد ٤ سنوات على بناءها 

وقبل سنتني  هدمها عام ١٨٧٦م.

قبل أن أحتدث عن جّدي 
مصطفى...

وقّصته، مع رفاقه، في طرد 
اليهود من بالدنا...سأكتب عن 
قريته، قريتي: ساكب:

هي في اجلمال غاية 
احلسن، وفي اللطف مرهم 
احلزن، حترسها اشجار البلوط، 
والسرو، والتني والزيتون، 
ودعوات العجائز. على بوابتها 
قائمة بأسماء الشهداء الذين 
ارتقوا إلى سماء، حاملني 
بنادقهم، التي دافعوا بها عن 
أرضهم العربية، ومقدساتهم، 
ومبادئهم.

 قرية وادعة، تتربع على 
سفوح اجلبال، فمن جهة تطل 
على فلسطني ترقبها وتراقبها 
إلى أن يحني اهلل أمرًا كان 
مفعوال، ومن أخرى تعانق جبال 
الشيخ مغازلة، وثالثة متد 
فضاء يديها إلى عمان واملفرق 
والزرقاء، تستمتع بها األنفس 
إن دخلتها، وتتوق لها إن خرجت 
منها، هي ساكب، قريتي.

َوَمن دخل ساكب، عاد 
اليها.

ذاك املكان الذي ُنسي 
كما غيره في غياهب الدولة، 
فلم يتذكرها أو يذكرها أحد، 
وكأن تاريخنا األردني وصمة 
عار، ورجاالتنا قطاع طرق، مع 
أنها، شاهد عصر، ومشارك 
في رسم أحد مشاهد تاريخ 
فترة من عمر املكان، نسيها 
الزمان أو تناساها الرجال بفعل 
وقصد. 

خالد العياصرة
كاتب أردني 

ذاكرة غالية
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ُمخترقون بـ
”حصان طروادة “!

مجلة  في  العجالة  هذه  في  مشاركتي، 
“اللويبدة”، هي األولى من نوعها، واحلق أن دعوة 
صديقي االستاذ باسم سكجها لكتابة مقال 
سعادة  مصدر  كانت  الرزينة،  مبجلته  خاص 
من  أعرف  ألنني  أكتب،  فيما  واحترت  واعتزاز، 
ملا  وقراءتي  إيراهيم  ألبي  مجالستي  خالل 
يكتب،أنه ليس من النمط الذي مير مرور الكرام 
يتأمل، ويقرأ ما هو  على ما يقرأ، فهو عادة ما 
عن  تنم  نظر  وجهة  ويبدي  النص،  من  أبعد 
في  التقاطاته  تكون  ما  ودائماً  عميق،  تفكير 

غاية الذكاء.
عشاء   على  معاً  كنا  أن  ليلة،  ذات  أذكر،   
العتوم”،  عبداهلل  “اخلال  الصديق  مزرعة  في 
للتو من واشنطن، لقضاء  وكنت حينها عائداً 
العطلة الصيفية بني األهل، بعد عام مضن في 
التدريس، وما أن بدأنا احلديث في الشأن العام، 
وبدأ “اخلال” بسرد قصص )وإن كانت في شكلها 
بامتياز(  سياسية  اجلوهر  في  أنها  إال  فكاهية 
دور  عن  بسؤال  باسم   االستاذ  داهمني  حتى 
مؤسسات  في  يعملون  الذي  العرب  املثقفني 
مضافة  قيمة  هناك  كان  ما  إذا  وما  أمريكية، 
املوضوع  تناقشنا حول  على مجتمعاتنا.  تعود 
وتبادلنا األراء، وفي هذه املقالة سأعود إلى ذات 

السؤال.

اإلختراق األول: اللحظة 
األميركية

املتحدة  الواليات  في  العرب  املثقفني  جتارب 
ميكن  ال  وبالتالي  متشابهة،  ليست  قطعاً  هي 
نظر  وجهة  على  سيجمعون  بانهم  نتخيل  أن  لنا 
بنخبة  األمر  يرتبط  أمر طبيعي عندما  واحدة، وهذا 
فكري  سياق  في  وتعيش  مفتوح،  بعقل  تتمتع 
فيهما  ويرى  واحلوار،  التعددية  قيم  من  يعّلي  مغاير 
سائد  هو  مما  العكس  على  وهو  قوة،  ومصدر  إثراء 
بأهم  العمل  وأتاحت لي فرصة  العربي.  إقليمنا  في 
والتدريس في كبريات  التفكير في واشنطن،  مراكز 
للتعرف عن قرب  االمريكية، فرصة كبيرة  اجلامعات 
والباحثني  والنشطاء  الساسة  من  الكثير  على 
أو  العمل  بهدف  واشنطن  إلى  يأتون  الذين  العرب 

الكولسة والتأثير.
مبكراً  التقطتها  التي  األهم  املالحظة  ولعل 
العرب، وبصرف  العظمى من هؤالء  الغالبية  أن  هي 

معاداتهم  أو  االمريكي،  بالنموذج  اعجابهم  عن  النظر 
فرضية  من  ينطلقون  األوسط،  الشرق  في  أمريكا  لدور 
وهي أن هيمنة الواليات املتحدة وصلت إلى درجة ال ميكن 
املنطقة  في  والسلم  احلرب  ديناميكيات  فهم  معها 
مبعزل عن موقف واشنطن. ولعل أفضل من عبر عن هذا 
بـ  سّماه  عما  كتب  عندما  هاس  ريتشارد  هو  االنطباع 
“اللحظة األمريكية”، على غرار ما كان يعرف بـ “اللحظة 
البريطانية” في القرن التاسع عشر. لذلك يعجز الكثير 
إقليمهم  في  التأثير  في  التفكير  مجرد  عن  العرب  من 
إذا  األول  االختراق  يحدث  وهنا  واشنطن،  رغبة  مبعزل عن 
مراكز  وتفهم  تعاطف  كسب  أن  الشريحة  هذه  تعتقد 
“الثنك  مراكز  العام،  الرأي  الكونغرس،  )اإلدارة،  التأثير 
لهم  األمثل  الطريقة  هو  واشنطن  في  االعالم(  تانك”، 
كمحرك  العربية  مجتمعاتهم  إلى  تقدميهم  ليتم 
منهم  عدداً  أن  واألنكى   .)Engine for Change( للتغيير 
أن يفرضهم  إلى  التغيير، بقدر ما يسعى  إلى  ال يسعى 
الصراع  لعبة  سياق  في  مجتمعاتهم،  في  األميركيون 

على السلطة واالستئثار بها.

مثال من العراق

العراقية  النخب  مواقف  املثال  على سبيل  هالني   
متعارضة!  باجندات  للدفع  واشنطن  استوطنت  التي 
في  تبنيها  يتم  التي  الشخصيات  فإن  احلال،  بطبيعة 
بأنها  تتظاهر  أو  ب  تؤمن  التي  تلك  هي  احلالة  هذه 
ادوارد  فضحها  )التي  االستشراقية  املقوالت  تعتنق 
سعيد في االستشراق وغيره من الكتب واملقاالت(، وهي 
شخصيات تريد إحداث تغيير في بالدها دون االخذ بعني 
أو مآالت هذه  واالجتماعية  التاريخية  السياقات  االعتبار 

التغييرات على بنية واستقرار اجملتمعات. 
عندما  العراق،  في  النموذج  هذا  عاصرنا  وبالفعل 
االستخبارات  وكالة  باقناع  املنفى  ساسة  من  عدد  قام 
ظهور  على  بالدهم  إلى  واعادتهم  بدعمهم  األمريكية 
السلطة،  لتولي  والبريطانية  األميريكية  الدبابات 
فرز  من  يرافقها  وما  العراق  في  السائدة  الفوضى  وما 
بكافة  التطرف  وصعود  القوى  ملوازين  وانهيار  طائفي 
الذي حتدثت  االختراق،  نتيجة منطقية لهذا  إال  اشكاله 
هذه  تساهم  الليبرالية  غطاء  أو  مسميات  وحتت  عنه. 
مقوالت  إلى  إستناداً  مجتمعاتها،  بتفكيك  الشريحة 
وهنا  الغربية.  املواقف  مع  كليا  تتماهى  وجاهزة  معلبة 
بعض  يتحول  عندما  صورها  بأبشع  املفارقة  تتجلى 
الساسة العرب والذين قبلوا أن يكونوا جزءا من حكومات 
لالصالح  إلى  دعاة  إلى  طويلة  لسنوات  استبدادية 
والليبرالية والدميقراطية ألن تبني هذه املفاهيم تشكل 

مدخال للحصول على الدعم الغربي.

مثال من لبنان

صيف  في  لبنان  على  اإلسرائيلي  العدوان  ذاكرتي  في  حيا  زال  ما 
الدفاع  أنني شاركت في ندوة عن احلرب، حتدث بها وزير  عام ٢٠٠٦. وأذكر 
اإلسرائيلي احلالي موشيه يعلون، والذي كان للتو خارجا من رئاسة أركان 
عن  وتنم  وكيدية  شخصية  يعلون  انتقادات  وكانت  االسرائيلي.  اجليش 
أخرى  سنة  له  جتدد  لم  ألنها  احلاكمة  اإلسرائيلية  املؤسسة  على  حقد 
في  خليفته  على  أكثر  حاقداً  وكان  االركان،  هيئة  رؤساء  بباقي  إسوة 
في  اإلسرائيلي  اجليش  اخفاق  حتمل  الذي  حالوتس  دان  اجلنرال  املنصب 

حتقيق أهدافه. 
الهاتف  عبر  يتحدث  كان  يعلون  موشيه  أن  االستراحة،  في  أذكر، 
اخللوي بصوت عال مع أحدهم في إسرائيل، وكان يتكلم باللغة العبرية، 
يعلون  أزمة  عمق  يكشف  وهذا  حالوتس”  يطرد  أن  اجليش  “على  ويقول: 

األهم وهي التحرير.

وشنطن مخترقة من االسرائيليني!

لذلك  ويبني عليها،  املواقف  يلتقط هذه  االمريكي  الطرف  أن  أجزم 
االختراق  على  ليس عصياً  األمريكي  اجلانب  وحتى  يقترب منه.  يرعى من 
على  الضغط  جماعات  وقدرة  السياسي  النظام  وطبيعة  بنية  بسبب 

صناعة الفرق في عملية اتخاذ القرار. 
األمريكي  السالم  وفد  )عضو  ميلر  ديفيد  أرون  زرت  أنني  وأذكر 
ومستشار لستة وزراء خارجية( في بيته بوالية ميرالند في صيف عام ٢٠٠٩ 
الجراء مقابلة جمللة “اجمللة” اللندنية، وفي النقاش ذكر لي ) دون أن يقصد( 
أسماء كبار من منطقتنا زاروه في بيته، عندما كان في موقع املسؤولية، 
وكيف مت التفاهم على الكثير من األمور، طبعاً ال جدال على تبادال الزيارات 

النفسية والشخصية. وفي هذه الندوة صدمت 
الذي صب  اللبنانيني  الباحثني  أحد  مداخلة  من 
جام غضبة على اجليش االسرائيلي ليس بسبب 
وال  ارتكبها  التي  اجلرائم  وال  سببه  الذي  الدمار 
بسبب العدوان الذي شنه على لبنان، بل ألنه لم 
واستمر  له،  القضاء على حزب اهلل هدفا  يضع 
من  طالب  أهداف  قائمة  وضع  في  الباحث  هذا 

واللقاءات واحلوار، لكن األهم هو على أي أرضيه 
يستند املثقف أو السياسي العربي الذي يقطع 
 The( املعنون  باآلخر؟! في كتابه  احمليط لاللتقاء 
ديفيد  ارون  انتقد   )Much Too Promised Land
“كنا  وقال  االمريكي،  السالم  فريق  موقف  ميلر 
إسرائيليني أكثر من الوفد اإلسرائيلي” وكرر هذه 
العبارة في لقائي معه أكثر من مرة. وفي كتابه 

جتربتي األميركية:

د. حسن البراري
باحث وناشط

 وأستاذ جامعي
قلم الدكتور حسن 
البراري يخترق العقل دون 
استئذان، وبسالسة، وهذا 
ما تفتقر إليه الغالبية 
الغالبة من الباحثني، 
املفّكرين، العرب.
وكتابته ُتقّدم نفسها 
بنفسها، ولكّننا جند 
أنفسنا نكتب تقدميًا له في 
“اللويبدة “، مع أّن املُعروف ال 
ُيعّرف، كما قالت العرب.

صديقنا ُيغالب الوقت 
دائمًا، فيغلبه، بإجناز ما 
تّتسع له ساعات اليوم، 
وصاحبنا ُيغالب املنابر، 
واألماكن، وسائل تعبير، 
وجغرافيا، فهو موجود في 
غير مكان في الزمان نفسه، 
ُيقّدم ُعصارة جتربة عقلية 
وعملية ثرية تستأهل 
التعميم.
“اللويبدة” تفخر بأن 
تضّم صفحاتها كلماته 
التي ال تأتي واحدة منها 
عبثية، مجانية، وهنا 
تخترق مقالته عقولنا، 
وحُتّفزها على التفكير، وهو 
يكتب عن أهّم ما نعانيه 
في جتربتنا األميركية: أننا 
ُمخترقون...

املقالة

اإلسرائيليني قصفها حتى ينهار حزب اهلل!

 مثال من السعودية

متخصصاً  مركزاً  الشيعة  السعوديني  أحد  أنشأ  آخر،  ومثال 
دراسة  واطلعني على  لزيارته،  ودعاني  السعودية في واشنطن،  بالشؤون 
على  عقوبات  فرض  اجلمهوريني  من  فيها  يطالب   ٢٠٠٨ عام  في  وضعها 
السعودية، وعندما سألته كيف ميكن أن يستفيد من العقوبات، أجاب بأن 
رؤيته للمجتمع السعودي.  النظام السعوي سينهار، وهذا في مصلحة 
وشعرت بأنه لم يرحت لبعض اسئلتي عندما قارنت بني مقوالته ومقوالت 
يرون في نشر  وأن هؤالء  الدميقرايطة،  األمريكي في موضوع  اليمني  غالة 
الدميقراطية كجزء من اخلالص، لذلك كان هذا اللقاء األول واألخير إذ لم 

يتصل بي بعد ذلك.

مثال فلسطيني إسرائيلي: حماس العدو 

أذكر  وهنا   ،٢٠٠٧ نوفمبر  في  انابوليس  اجتماع  بعد  كان  آخر،  مثال 
دعوة وجهت لي من قبل أحد مراكز “الثنك تانك” في واشنطن، ملناقشة 
عملية أنابوليس، وكان االجتماع يضم عدداً من مستشاري الرئيس بوش 
وبعض الفلسطينيني واملصريني واإلسرائيليني. لم تدهشني وقاحة اجلانب 
ما  أدهشني  ما  لكن  أفكاره،  فيها  يقدم  التي  بالطريقة  وال  اإلسرائيلي، 
بدا لي وكأنه توافق إسرائيلي فلسطيني عندما كانت حماس هي موضع 
النقاش، وشعرت للحظة أن هؤالء يكنون عداًء حلماس أكثر من محبتهم 
مكون  على  التحريض  يتم  أخرى  ومرة  املغتصب،  وطنهم  حترير  في 
فلسطيني من قبل مكون آخر دون أن نعرف إن كان هذا في صالح القضية 

محامي  بأنه  املفاوض  االمريكي  والفريق  كلينتون  الرئيس  وصف  أيضاً 
إسرائيل، واخبرني أرون ديفيد ميلر أن بيل كلينتون رفض مقابلته بسبب 
مقال له نشر في عام ٢٠٠٥ وصف به كلينتون  بـ “محامي إسرائيل”. وفي 
النهاية أوضح لي أرون ديفيد ميلر كيف أن اجلانب األمريكي مخترق من 
قبل اإلسرائيليني، وهو أمر أكد عليه كل من جون ميرشامير وستيفن والت 
في كتابهما االشهر عن “لوبي إسرائيل”. فاملثقف أو الباحث اإلسرائيلي 
السائدة  املقوالت  مع  التماهي  إلى  يسعى  ال  واشنطن  في  يعمل  الذي 
وهذه قضية  والتأثير في وجهتها،  تغييرها  إلى  بل يسعى  واشنطن  في 
نفهمها جيدا وال نتفهم ملاذا يغفل اجلانب العربي مسألة اختراق الساحة 

املتاحة في النقاش العام لصناعة الفرق لصالح قضايانا؟!

ونحن مخترقون بـ”حصان طروادة”!

أننا مخترقون، فعلى العكس من االقلية املثقفة  بيت القصيد هو 
الذين  العرب  مثقفي  غالبية  فإن  شرابي،  وهشام  سعيد  ادوارد  أمثال 
املقوالت  بعض  وفق  يتموضعون  األمريكية  املؤسسات  في  يعملون 
السائدة، وبالتالي تكون مهمتهم تدوير هذه املقوالت دون متحيص أو رمبا 
بتواطؤ.  وبعيداً عن جشع البعض الذي يسعى الى العيش على فتات ما 
يقدمه الغرب للمنشقني، فإن السؤال األهم في كل هذا هو: لو كان هناك 
محور  املواطن  فيها  ويكون  أحداً،  تقصي  ال  تشاركية  دميقراطية  أنظمة 
العملية السياسية والتنموية، هل تكون هناك ذريعة أو حتى حافز ملثل 
هؤالء ألن يلعبوا هذا الدور مشكلني بذلك حصان طروادة لآلخر، الذي ال 
تهمه وال تعنيه إال مصاحله في منطقتنا؟! لكن باملقابل أال تقوم الكثير 

من االنظمة بنفس الدور؟!
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َجّدتي خضرة..
َوجه مدقوٌق 

بالوشوم،
وسيرُة قرية، 
وِظّل حكاية

باسل الرفايعة
كاتب أردني

مدير حترير “اإلمارات اليوم”  

هذا ما ميكن 
تسمّيته بالنص الرائع، 
الرفيع املستوى، العابق 
باللغة، املكتمل األنحاء، 
واألجواء.
َنص يخترق القلب 
بسهم حّب، ليس 
على طريقة “كيوبيد” 
األسطوري، ولكن على 
نحو :”باسل الرفايعة” 
الواقعي، احلقيقي، 
امللموس باليدين، فتلك 
الوشوم محسوسة، 
وتلك الروح مجسوسة، 
فكأّننا، إذن، في حضرة 
خضرة، وكأّنها هي 
جّدتنا كّلنا.

“الرفايعة” هو لقب 
باسل، ولعّل نصيب 
اإلسم أخذه قلمه، 
فكان، وسيظّل، رفيع 
املستوى، أّخاذ العبارة...
تتشرف “اللويبدة” 
بتقدمي خضرة بنت رفيع 
بقلم حفيدها...

بنت  خضرة  جدتي  عن  أكتْب  لم 
على  أتيُت  مستقلة.  كدولٍة  رفيع، 
أو في  اسمها ووصفها في سيرة قرية، 
وقائع  في  األسطورُة  مّرت  حكاية.  ظّل 
الزعارير،  أحالم  في  الطيُف  مرَّ  اآلخرين، 
وعلى بيادرَ، تنثرها شواعيُب، ويحرسها 
حفيٍد،  من  لي  يا  بعيد.  عرزاٍل  في  عشٌّ 
يُشبُه  وبعقوٍق،  الرواية،  بشقوق  يكتظُّ 
ينتفُخ  كاذٍب،  َحْمٍل  ِمْثَل  كاذبة،  ى  ُحمَّ
في البطون، فيما األرحاُم تبيُض كدجاٍج، 

وال حتذرُ الثعالَب التي تدبُّ من بعيد.

خضرة، 
بالد مستقلة..

ثعلٌب أنا. أم ِفخاٌخ منصوبٌة كسجٍع 
يظنُّ املطرُب أنه قافية، أو ايقاُع حكايٍة 
شعبية عن البسوس أو اخلنساء. ثعلٌب 
اإلطالة  في  الرواُة  يشتهي  ما  أم  أنا. 
بنُت  فخضرُة  أخدعكم.  لن  والتشويق. 
حاولُت  ووشوٍم،  رسوٍم  من  امرأٌة  رفيع 
والرموز،  بالغموض  توشيَحها  كثيراً 
وإِيَّاِك  هزيعاً،  الليِل  في  ُمّري  لها:  وقلت 

فتكوننَي   ، والنصِّ القصِّ  في  الوقوع  من 
حجراً وشجراً في غابة. أعني أيَّة غابة.

حرّة  بالٌد  رفيع”  بنت  “خضرة  إّن  أال 
البداوة  طبائِع  من  ذَلَِك  ليَس  ومستقلة. 
من  نافراٍت  نساٍء  بأِس  من  إنه  والِفالحة. 
خضرُة  والتنميط.  والنمط  الشكل 
يفرضوا  أن  للذكور  فكيَف  إحداهّن، 
قوانينهم على امرأٍة، لديها بنيٌة عضلّيٌة، 
مثلما  وتنفُر،  العاَم،  االيقاَع  تكسُر  وروٌح 

تنفُر النمراُت، حني يباغتها اخلطر. 
خلضرَة وجٌه مدقوٌق بالوشوم، وذراعان 
في  وخبرٌة  مربوعٌة،  وقامٌة  مشدودتان، 
الدروب  في  طاٍغ  ونفوٌذ  الشعبّي،  الطّب 
الترابية بني البيوت. لم يُولد طفٌل في بئر 
الرجال  ليَس مبقدور  يديها.  إال على  خداد 
يحتاجوَن  امرأٍة  عصياِن  في  يذهبوا  أٍنْ 

فراستها، وقدرتها اخلارقة على البشارة.

طبيبة، وبّشارة، مانحة احلياة 
كما تشتهي

 
جداٍل.  دون  الشرعيُة،  القابلُة  إنها 
الساخَن  املاَء  تضَع  أْن  جملرد  احلوامُل  تلُد 

دلَِع  من  تغضُب  ألنها  سريعاً،  اخملاُض  ويأتي  الِقْدر،  في 
الوالّدات، وطوِل بالهّن. ال مساحَة للتمتُِّع بالدالل، حني 
الوالدة. سحبتنا  غرفة  على  رفيع  بنت  تسيطُر خضرُة 
جميعاً من أرحاِم أمهاتنا، ومنحتنا احلياَة كما تشتهي. 
والويُل ملن  وتهتُف ملن جاَء،  رِة سريعاً،  السُّ تقطُع حبَل 
في  الرجُل  يُرِيُد  ال  باألنثى.  تبشرُه  حنَي  وجهه”  “يسودَّ 

بئرخداد أن يبدأ خصومًة خاسرًة مع خضرة بنت رفيع.

تُفّضل كسر شكيمة الرجال على 
شجار النساء

الطبَّ  درست  طبيبٌة،  هي  كانت.  قابلٍة  من  أكثُر 
ا. تُداوي  في اجلبال واألعشاب والتراب، وعرفتُه امرأًة وَأَمَّ
، والفتَق في احلجاب احلاجز.  انعداَم الشهية، وبطء النموِّ
لديها جبيرٌة من البيض والطحني على البطن، بأسرارٍ 

محجوبة.

الدواَء.  له  فاخترعْت  علّي،  شقيقي  منوُّ  رَ  تأخَّ
شّخصتُه بأنه “مجعوم”. جاءت بطيٍر وذبحته، ودّقتُه في 
. ِمْثَل معجزٍة،  ، ثّم ضمدتُه على بطِن عليٍّ ُجرٍن حجريٍّ
وجنا.  قامًة،  أطولنا  وأصبَح  عوده،  واشتدَّ  الولُد،  تعافى 
ألْم أقْل إنها معجزٌة. تلَك من روايِة األحياِء، ومن ترتيِل 

احلكايِة في ليٍل بعيد.

أسوأُ أياِم خضرة، حنَي كانت تضّطُر إلى شجارٍ مع 
النساء. إنها حرٌب ينقصها التكافُؤ، وتفتقُد إلى الندّية. 
الطغاَة، بضربٍة  وتذليَل  الرجال،  ُل كسرَ شكيمِة  تُفضِّ
مؤملٍة من عصاها. كاَن الرجُل الطويُل يهزأُ بالرعاِة على 
أغنامِه.  لصالِح  وغيرها،  خضرَة  شياَه  ويهشُّ  البئر. 
هو  مبا  وصرخْت  ملموماً،  حجراً  والتقطْت  له،  انبرْت 
البنْي يصرْخ عليك”، وتلك  صدمٌة وترويع: “واهلل ألخّلي 
به،  املشبه  خضرُة  حذفت  فقد  لها.  شرَح  ال  استعارٌة 
القروية،  البالغة  سبيل  على  لوازمه،  من  شيئاً  وأبقْت 

وضربتُه بني العينني، فهوى مضّرجاً بالغرور.

يخشاها اجلّن، وتبسط الغولة ذراعيها 
حتت أقدامها، وتنام

تلَك خضرُة، التي ولدْت طفلها في احلصيدة، وعادت 
إلى منجلها، بعد ساعات. كان لها محمُد أبي، ويوسُف 
عّمي، وعمتي أمينة، وأختها جميلة، وكانت تقودُ ضّرتها 
الكاز، ويخشاها  وفوانيس  الضوِء،  الضريرَة، وحتنو على 
اجلنُّ في الكهوف. يحسُب حسابها املاردُ، قبل العشاء. 
حتى الغولُة كانت تبسُط ذراعيها حتَت أقدامها، وتنام..

أصل الكالم

بيت خضرة بنت رفيع



ال  النها  كثير،  خير  فيها  البيوت  هذه 
عديدة  أسر  بل  وحسب،  واحدة  عائلة  تضم 
زوايا  من  زاوية  تتخذ  أسرة  وكل  بيت،  كل  في 
عديدة،  خزائن  وبها  تسمى)املصطبة(  القناطر 
وأخرى  تسمى)كواره(  واحلبوب  للحنطة  واحدة 
للوقود  يستخدم  الذي  املواشي  وروث  للحطب 

تسمى)قطع( ..
بعمل  واجليران  السكان  يقوم  الصيف  في   
عملية  وهي  )تطيينها(  بـ  للسقوف،  صيانة 
تتمثل بخليط من التنب والطني واملاء، ورغم ذلك 
فصل  في  نفعا  جتدي  ال  قد  العملية  هذه  فإن 
الشتاء، ألن الطني يذوب مع مياه األمطار، فترشح 
على السكان، وحني يتساقط الثلج ويتراكم فوق 

اجلدران، ينهار جزء منها، وأحيانا معظمها ..
القرية  أهل  أن  إال  املنغصات،  هذه  رغم   
الكثير،  على  اهلل  ويحمدون  بالسعادة،  يشعرون 

والقليل أيضًا .. 

قصص جتمع الذكريات
وفصولها  جدا،  طويلة  البيوت  هذه  قصة 
لكنني   .. له  املكان  يتسع  ال  لسرد  حتتاج 
عايشت  التي  الذكريات  من  بعضا  استذكرت 
بعضا منها وإن كنت حينها طفال.. بيوت أجدادي 
قصة مثيرة تفتح شهيتي على البوح بها، لكن 

مكوثي باملكان لم يطل كثيرا ..
التي  أجدادي  بساتني  باجتاه  رحلتي  واصلت 
مبا حتويه من أشجار  يوم حدائق غناء،  ذات  كانت 
والدراق  واملشمش  والتني  الدوالي  منها:  يانعة 
واالجاص والبرقوق والرمان والزيتون .. في البستان 

مرقد جدي احلاج محمد أبا مثقال -رحمه اهلل - فهو الذي 
وأثمر، حتى كان  فأينع  بيده وعمل فيه بكدة،  زرع بستانه 
مضربا للمثل، في حسنه وجمال وطيبة اثماره .. فيه بئر 
يعتمد في تغذيته على مياه االمطار، اذكر وأنا صغير، كنت 
الصيف،  زالال كالثلج في حر  إليه وأشرب منه ماءا  اذهب 
استعيد  أن  حاولت   .. الشهي  املذاق  ذو  العنب  واقطف 
زمان،  كعنب  ليس  لكنه  عنبا؛  وجدت  جديد،  من  ذاكرتي 
هنا  تني  أشجار  ثمة   .. املاء  من  يخلو  لكنه  البئر؛  ووجدت 
عنها،  صاحبها  رحيل  رغم  تعطي،  ماتزال  هناك،  وكرمة 
فهو الذي كان يقوم على العناية بها .. ترى؛ ملاذا تثمر حتى 
يزيد على ثالثة عقود على رحيله؟ هل  اليوم رغم مرور ما 

األمر متعلق بالصدقة عن روحه الطاهرة، رمبا!

رحمك اهلل يا أعّز الناس

وفيها  القرية،  مقبرة  تكمن  البستان  ظاهر  في   ..
رحلت عنا منذ عهد  التي  احلبيبة  أمي  الناس،  أعز  جثمان 
قريب .. اقتربت من قبرها وسلمت عليها وعلى اهل القبور، 
قرأت القرآن، ودعوت اهلل لها بالرحمة واملغفرة، لكنني لم 
أستطع أن أحبس عبراتي، فانهمر الدمع مني قسرا .. هذة 
احلنونة حتت الثرى الطهور، وبني العشرات من األحباب الذين 

رحلوا من قريتنا .. رحمهم اهلل جميعا.
على سفح اجلبل املقابل بستان آخر لوالدي، لم يزرعه 
لكنه جاء ضمن حصته في الوراثة، فيه أشجار كرمة وتني 
وزيتون، لكنها ال تنتج كثيرا فقد أصبحت كهلة، وبال رعاية 
.. من هناك نظرت إلى بلدتي الصغيرة التي أراها تكبر يوما 
باحلياة،  صاخبة  قرية  بقايا  على  حتسرت  لكنني  يوم،  بعد 
وضحاها  ليلة  بني  حتولت  وقد  والتسامح،  باحلب  مليئة 
وألقها،  بريقها،  .. ففقدت  اجلامد  بيوت من األسمنت  إلى 

وتغيرت مالمحها، حينها شعرت بغربة ووحشة!!
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شّكل جبل اللويبدة منذ طفولتي وعياً في 
املرحوم  أصدقاء  بالصداقة، فكل  ارتبط  ذاكرتي 
أسبوع  يكن  لم  اللويبدة،  يقطنون  كانوا  أبي 
أبي يكتمل على االطالق إال بزيارة اجلمعة لدارة 
شرفتها  في  أجلس  كنت  وحني  حكمت،  ينال 
السياسة  في  الكبار  حلديث  أستمع  الزجاجية 
امللك  مسجد  قبة  الى  النظر  استرق  كنت 
فأشعر  العبدلية  الكنيسة  أجراس  و  املؤسس 
أن هذا الشارع يختصر أجمل األشياء في عّمان. 
لم يكن العيد ليمضي دون أن ننهي يومه 
فالح   – املعتز  أبي  بيت  في   ، اللويبدة  في  األول 
النحلة – و رغم كوننا أطفاالً كنا نفضل إطاللة 
أبي املعتز في ليل العيد على أية مدينة ألعاب 
، و حتى يومنا هذا شّكل لي أبو املعتز  عمانية 
في وجداني كل معاني الصداقة و الوفاء و احلب 
و األخوة و الشهامة والرجولة : هو جبل لوحده ؛ 
فيه ثقافة اللويبدة وحب بيروت ورقّي العمانيني 
صوته  متّيزه:  إضافية  خصلة  وفيه  القدماء، 
كصوت عّمان القدمية: نبض القلب يتحدث دون 

أي ضجيج!

ديوانية “ أبو العزم”

ديوانية  من  أدهش   كنت  اللويبدة،  وفي 
عزام  أبو  مروان  فإن  يعرفه  ال  ومن   “ العزم  أبو   “
طفولتي  في  أشعر  كنت  الذي  الشخص  هو 
، كنت أعتقد أن   )) اللويبدة  )) صاحب جبل  أنه 

األطياف  كل  من  بيته،  في  الناس  اجتماع  سر 
عدة  وبعد  اجلبل،  ميلك  لكونه  يعود  واألعمار، 
سنوات، حني بدأت أمّيز بني الرمادي و“الّسكني” 
صاحب  هو  العزم  أبو  ذلك:  وراء  السر  عرفت 

الناس الذي أحبهم، فأحبوه .... 
حديقة،  أيضا  وفيه  متحف،  اللويبدة  في 
في  ومنتزه،  ومسرح،  رياضي،  ونادٍ  ومستشفى، 
منيز  نعد  لم  زمٍن  في  الشريعة،  كلية  اللويبدة 
ثالث  فيه  و  الناس،  يتحدث  أي شريعة  عن  فيه 
عّمان  بيوت  أجمل  من  بيوت  وفيه  كنائس، 
وفيه  و“مجنونات“،  ياسمينات  وفيه  األصيلة، 
ريحان، وفيه ميكنك أن تعيش عّمان: عمان قبل 

أن تصبح مدينة الفوضى! 

متحف مفتوح

فقط  هي  ملتحف،  بحاجة  ليست  عّمان، 
إلى  ويحولها  اللويبدة،  تاريخ  يكتب  ملن  بحاجة 
وإحساسه،  عيشه  ميكنك  مفتوح،  متحف 
هذه  من  جعل  الذي  العّماني،  السّر  لتفهم 
الظلم  من  والهاربني  األحرار  عاصمة  القرية 
واجلور: في اللويبدة الشامي هو التفاح، واليافاوي 
هو البرتقال، و األردني هو اجلميد ، و اللبناني هو 
العود، والعراقي هو “َمّن السما”، والسلطي هو 
الناس،  السمك....أما  هو  والعقباوي  الَسمن، 
طبقهم  عن  النظر  بغّض  جميعهم،  فهم 

املفضل فهم: عّمانيون يحبون بعضهم.

اللويبدة ....
السّر العّماني امُلباح

حيدر اجملالي
إعالمي أردني

علي أحمد الدباس
كاتب أردني وقفُت على أطالل بيوت 

األجداد في قريتي الوادعة 
)مرود( .. تأملت مليا بهذه 
القالع العجيبة التي بنيت 
من الطني واحلجارة، فقد 
آوت أحبابا رحلوا عنا، بعد 
أن ترعرعوا وعاشوا حتت 
قناطرها العامرة ردحا من 
الزمن ..
 لكنها هجرت بعد 
رحيلهم، وما تزال شاهدة 
على نبض احلياة في ذلك 
الزمن اجلميل كما يخبرني 
والدي - أطال اهلل في عمره.

بسواعد أبنائها

امللفت ان هذه البيوت 
غير ذات تكلفة، ألنها تبنى 
بسواعد ابنائها، فكل 
أهل القرية يهبون لإلعمار 
دومنا إستبطاء، والسبب؛ 
)العونة( وهي الكلمة 
املتعارف عليها في ذلك 
احلني، اي املساعدة والتعاون 
مع اجلار والقريب، فهي من 
شيم الكرم التي يتحلون 
بها .. وال تقتصر على البناء 
فقط، بل على كل األعمال 
األخرى، كاحلصاد، وحراثة 
االرض وغيرها .. 

منذ أن شّرفني 
األستاذ باسم 
سكجها مبساحٍة 
على صفحات 
“اللويبدة” وأنا مرتبك، 
فماذا أكتب، وكيف 
تكون االطاللة األولى؟

عليها أن تكون فعاًل 
بحجم اللويبدة 
اجلبل، رزينة كعراقة 
اللويبدة، ُمحّبة كأهل 
اللويبدة، سلسة 
مريحة كشوارع 
اجلبل، واألهم من كل 
ذلك صادقة كأيام 
اللويبدة القدمية. 

بريق مسروق

دبابيس

من بيوت 
عونة  
حجر و
 وطني
وحّب



فكان  منكو،  سوق  من  وقريباً  الذهب،  وسوق  الشابسوغ  شارع  مبواجهة 
هناك مطعم األوتوماتيك الذي تخصص في تقدمي وجبات متنوعة، تعتمد 
بطابقني،  السنترال  ملقهى  املواجه  السردي  مطعم  ومثله  اللحوم،  على 

لكنه أغلق بعد فترة من افتتاحه وحتول إلى محل مالبس. 

أبو أحمد والوردة احلمراء وشارع بسمان!

في أول شارع بسمان كانت حانة ومطعم الشرق املشهورة مبطعم 
“أبو أحمد” تشتهر بتقدمي الفروج املشوي على الفحم، توسع صاحب احملل 
ببذلته  فيه،  يقدم  ما  جودة  ليراقب  مطعمه  في  دوماً  يتواجد  كان  الذي 
الزبون  يريح  تواجده هذا  وكان  اجلاكيت،  ياقه  احلمراء في  والوردة  السوداء 
الدوار  عند  مطعماً  افتتح  بعدها  طعام،  من  يتناول  مبا  الثقة  ويعطيه 
الطبية،  املدينة  شارع  على  واحداً  افتتح  ثم  ينجح،  لم  لكنه  الثالث، 
البقاء  على  واألقدر  األجنح  ظل  بسمان  شارع  في  األساس  املطعم  لكن 
ونظيف  شعبي  محل  عن  الباحثني  السواح  قبلة  اليوم  وهو  واملنافسة، 
إلى  املقسوم  األوبرج،  هناك  أحمد  أبو  من  وبالقرب  معاً،  آن  في  ورخيص 
صالتني، األولى مطعم وبار والثانية مقهى، وما زال احلال على حاله حتى 

هذه اللحظة.

مطعم هاشم و”التصليحة” اجملانية!

في نفس الدائرة كان ومازال مطعم هاشم لألطعمة الشعبية، وهو 
الساعة، لكنه لم يكن بسعته هذه  أبوابه على مدار  بأنه يفتح  املتميز 
الزبون  كان  إن  إضافة مجانية  وهي  التصليحة”،   “ بتقدمي  واشتهر  االيام، 
الزمن  ذلك  من  أصدقاء  أعرف  بعد،  رغيفه  ينته  ولم  الطعام  على  أجهز 
بالتصليحة،  لالستمتاع  فقط  االيام،  هذه  يزورون مطعم هاشم  اجلميل 

عن  شيئ  كّل 
عّمان  صباحات 

عمها  مطا و
في وسينماتها 
! الستينيات   

الثانية  بعد  ما  إلى  يستمر  اجلمود  كان 
مكاتبهم،  من  املوظفون  يتدفق  حني  بقليل، 

والطلبة من مدارسهم.

قالية بندورة في سينما 
الكواكب!

دور  في  الثالثة  الساعة  حلفلة  احلجز  يبدأ 
التي لم يكن لها وجود خارج أسواق وسط  السينما 
وبجانبها   – الفخمة   – احلسني  ومنها سينما  املدينة 
وعمان  زهران  منهما  وبالقرب  فلسطني  سينما 
سينما  ذلك  عن  وبعيداً  واخليام  ورغدان  وبسمان 
وسينما  السيل  وسقف  السكر  سوق  قرب  البتراء 
االخيرة  والثالث  املهاجرين،  شارع  في  ودنيا  الكواكب 
حضور  أجرة  تتجاوز  ال  شعبية  سينما  دور  كانت 
لشاغلي  وتنخفض  قروش،  العشرة  بهما  الفيلمني 
هذه  وكانت  قروش،  خمسة  إلى  االمامية  الصفوف 
عن  للعاطلني  العاشرة صباحاً  في  تبدأ عملها  الدور 
العمل، والطلبة الهاربني من مدارسهم، وكان بعضها 
يقدم وجبة طعام لبعض الزبائن الراغبني بذلك. ولم 
في سينما   – بندورة  -قالية  تطلب  أن  يكن مستغرباً 
تنافس  كانت  والتي  املتحركة،  املقاعد  ذات  الكواكب 
ثمنها  واحدة  بتذكرة  أفالم  ثالثة  بتقدميها  االخريات 
خمسة قروش ميكن أن تنخفض قليالً إذا وصل الزبون 

بعد انتهاء عرض الفلم األول .             
يتذكر  أن  البد  الستينات،  أوائل  عمان  يعرف  من 
وعند  البريد،  مقابل  كارو،  األرمني  السندويشات  بائع 
آخر  أرمني  كان  متاماً  مقابله  بسمان،  شارع  زاوية 
يتميز  هذا  كان  األرمنية،  والصفيحة  السندوش  يبيع 
بالسماحة، ووجود ثالث طاوالت في محله، في حني كان 
بائع  منهما  وبالقرب  عالواقف”،  واألكل  عصبياً  كارو 
سجائر أعمى البصر، لكنه لم يكن أعمى البصيرة، “ما 

زال موجودا وقادرا على متييز فئة أي عملة ورقية“، 
جبري  عائلة  من  شخص  افتتح  االيام  تلك  في 
مطعم األردن مقابل البريد، كان هناك صالتان، العلوية 
الشرقي،  الطراز  على  والسفلية  الغربي،  النمط  على 
بتقدميه  السلط  أول شارع  في  الكائن  ومتيز عن جبري 

املشروبات الروحية، 

املثقفون والبيرة في شهرزاد!

شهرزاد  إسمه  محل   هناك  كان  ذكرها  وعلى 
يرتاده  البيره فقط وال  مقابل سينما زهران، كان يقدم 
بشارع  نعرفه  ما  أول  وفي  جبري  مقابل  املثقفون،  إالّ 
الدرج  أخذ  ولشهرته  الكلحة،  مطعم  كان  السلط 
اجملاور له، والصاعد إلى سفح جبل اللويبدة اسمه منه، 
وقد انتقل اسم هذا املطعم العريق إلى عدة مطاعم 
الغربية،  عمان  أحياء  في  وتنتشر  اإلسم،  نفس  حتمل 
وتختص بتقدمي االكالت الشعبية بأسعار سياحية، أّما 

عند الضحى، كانت 
شوارع وسط البلد تكاد 
متوت ضجرًا، ألن الطلبة في 
مدارسهم، واملوظفني في 
مكاتبهم، والقادمني إلى 
املدينة منشغلون مبا أتوا 
الجله.
لم يحن موعد طعام 
الغداء في مطعمي جبري 
) أحدهما ما زال يعمل في 
موقعه واالخر أغلق منذ 
فترة طويلة، رغم أنه كان 
أواخر الستينات من أجمل 
مطاعم عمان ( وال في 
مطعم القدس الذي افتتح 
أبوابه بعد نكسة حزيران 
عام 67، وقد مر موعد تناول 
االفطار، باستثناء مطعم 
هاشم لالكالت الشعبية 
الذي يستمر تدفق رواده 
إليه على مدار الساعة، 
والذي حتول إلى واحد من 
أبرز معالم وسط البلد، 
قبل أن يفتتح فرعا له في 
عمان الغربية. 

حازم مبيضني
كاتب أردني مخضرم

دفتر ذكريات

الزبائن،  ويحاسب  الصباحية  الفترة  على  يشرف  بنفسه  هاشم  كان 
ينقل طاولة احلساب  وشقيقه أبو عرب في فترة الليل، حيث كان صيفاً 

إلى خارج احملل، 
كان في دخلة هاشم بائع شاي يقدم بعد الوجبة كاسا من الشاي 
اخمُلّمر، وكانت تكاليف الوجبة ستة قروش مع الشاي، وعند نهايات شارع 
السير،  وادي  شارع  في  الدخول  أو  عمان،  جبل  إلى  الصعود  وقبل  البريد 
افُتتح مطعم فاخر حتت اسم علي بابا، وامتاز هو أيضاً بالعمل على مدار 
إلى  حتول  كان  الثمانينات  أواسط  في  اليه  احلنني  أخذني  وحني  الساعة، 

املركز التجاري العراقي .

فالفل فؤاد مغّمس بالشّطة: لذيذ وسعر 
مقدور عليه

بسطة  هناك  كان  العربي،  البنك  مقابل  عمان  سينما  دخلة  في 
مطعم  يفضلون  كانوا  األكثرية  لكن  الباردة،  اللحوم  سندويشات  لبائع 
فؤاد للفالفل، وهو املشهور باتقان صنعته وانخفاض أسعاره، لذلك كان 
دوره،  انتظار  بالشطة  مغمس  فؤاد  من  فالفل  بسندوش  يرغب  من  على 
مطعم  افتتاح  مت  فقد  الستينات  أواخر  في  أّما  الشديد،  اإلقبال  بسبب 
املوظفني  من  الكثير  وارتاده  منزلية  شبه  وجبات  يقدم  الذي  القدس، 
بصالته السفلية، والعائالت في الصالة العلوية، وكان مالحظاً تلك األيام 
أن معظم املطاعم تخصص صالة للعائالت، لتأخد املرأة احملجبة راحتها، 

وترتاح الصبية من أعني الفضوليني
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وال تنتمي ناتاشا املعاني للمألوف من الفّن، وال تُقّلد أحداً، ولعّلها تخلق لها مساحة 
أن  وال ميكن  به،  تبوح  ال  الذي  ذلك، هو سّرها  في  ولعها  لعّل  أو  الذهب،  َفضاء  في  خاصة 

تفعل...
من قّمة اللويبدة

في بيت صغير، بناه جّدها العسكري، املقبل من معان على تخوم الصحراء، إلى قّمة 
جبل اللويبدة، ترسم وحدها روحها، دون اللجوء إلى مرآة، فال مكان يُهيئ إلنعتاق النفس 

سوى رائحة اجلّد، واألب، أّما لألّم واألخوال واجلّدة املقبلني من جبال القوقاز، فقّصة أخرى.
األّم، هي األديبة املبدعة الرائعة، الشركسية الراحلة فجأة قبل إكتمال التجربة الكبرى: 
زهرة عمر. تُرى هل هناك من مثقفي وأدباء وفناني السبعينيات، والثمانينيات، والتسعينيات، 
ملحمة  عّمان،  إلى  ووصولهم  الشركس،  أهلها  خروج  من  جعلت  التي  زهرة  يعرف  ال  من 
إنسانية في كتابها: اخلروج من سوسروقة؟ تلك البهّية التي عاشت حالة عصامية آسرة، 

بعد أن قصف املرض عمر زوجها مبكراً، وجعلت من قهر حياة بشارة اآلتي؟

عوالم شركسية عربية أردنية فلسطينية معانية عّمانية لويبدية!

ناتاشا املعاني، حملت إسمها األول من والدتها الشركسية العربية اإلنسانية، والثاني 
وليس  والعّمات،  واألب  اجلد  ووجود  واللويبدة،  التهميش،  على  ومتّردها  بصفائها،  معان  من 
أن  أيضاً،  وليس غريباً،  إبنيها فلسطيني،  أن تكون فلسطينية كاملة، فوالد  أيضاً،  غريباً، 
يكون إبناها فنانني كبيرين في احملتل من بالدنا: شادي موسيقي تكتّظ القاعات العّمانية 
روح  أعماله  في  لتتجّسد  وشاتيال،  عّز صبرا  في  ُولد  ونّحات  رّسام  ومكسيم  يزورها،  حني 

فلسطني املتعبة، وتابعه، ويتابعه، النقاد بإحترام، وتقدير.
تلك هي معادلة ناتاشا، أو هي املعادلة التي أنتجت فّنها، ونوعه البعيد عن غيره، اجلميل 
في براءته البسيطة املعّقدة، املُبهر في أّول حلظات لقائه، املستفّز للتفكير مع كّل حلظة 
في  تتبّدل  ال  ولكّنها  الضوء،  إختالف  مع  تتغّير  وأشكال،  ملستويات،  احلامل  جديدة،  عني 

جماليتها.
هي لم تبدأ الرسم قبل قليل، مع أّنها ستفاجئ الكّل، بعد قليل في معرضها املقبل. 
ُهم يعرفونها ترسم باملاء، وقّدمت مئات “البوسترات” الوطنية الفلسطينية، ومنها ما هو 
موجود في أروقة األمم املتحدة، وصّممت عشرات الكتب واجملالت والصحف، ولكّنها اآلن تقفز 
من بيتها الصغير في “اللويبدة” إلى العاملية، في باريس وأبو ظبي ودبي والقاهرة، وغيرها 

بالتأكيد...
متحف محمود درويش

حوائط  على  للجداريات  أقرب  ألّنها  أيضاً،  الكّل،  ستفاجئ  اللوحات  أحجام  أّن  ويبقى 
عّمانية،  ورمّبا  ونيويوركية،  وموسكوفية  وبرلينية  باريسية  متاحف  تستأهلها  متنقلة، 

عريقة، إذا ُوجدت، 
هل نسينا أن نقول إّنها صّممت، وأشرفت على بناء متحف محمود درويش في رام اهلل؟

قبل سنة، وقليل، 
بّشرنا بناتاشا املعاني 
تشكيلية سيكون 
لعّمان أن حتتفي بها، 
ولكّن بشارتنا وصلت 
الفحيص، مدينة احلّب، 
والثقافة والفن، قبل 
التالل السبع العتيقة، 
فاحتفت بها، ولعّل األمر 
يعني أّن غزو ناتاشا  
اجلميل لعّمان سيأتي 
من الغرب.

فهي حتّبه. 
والغرب، ليس غرب 
جغرافيا خريطة العالم، 
ولكّنه ببساطة غرب 
النهر، ولهذا ففلسطني 
هي التي كانت بوصلة 
إبنة معان، وعّمان كانت 
بوصلة ناتاشا...

ناتاشا املعاني 
معادلة صعبة، وسهلة 
في آن، صعبة على َمن 
ال يفهم الَفن، وسهلة 
على َمن ُيحّب اللون، 
وتشكيالته، وتداعياته، 
وتغّيراته، وتقّلباته...

 ، سم َتر و . سم َتر
. . . وأيضًا  ، أيضًا  
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ربيعة الناصر 
تكتب 

َعـن
طارق الناصر كانت قناة “امليادين” 

ُتعلن أّن ضيف برنامج 
“بيت القصيد” ملقّدمه 
الشاعر اللبناني املبدع 
زاهي وهبه، سيكون 
املوسيقار األردني الكبير 
طارق الناصر، حني وردت 
إلى ذهن “اللويبدة” فكرة 
هذا املوضوع، وجرى 
هذا احلوار السريع مع 
األستاذة ربيعة الناصر، 
الفنانة والناشطة 
املعروفة، ووالدة طارق: 

ربيعة الناصر
فنانة وناشطة أردنية

رسالة حّب

كيف  سؤال:  على  اجابة  كتابة  ميكنك  هل  ربيعة،  عزيزتنا  “اللويبدة”:   -
تستمعني إلى موسيقى طارق، وهل تنسني أنه ابنك؟ 

ألني  شقني،  لإلجابة  جعلتم  ألنكم  شكرًا  مساكم،  يسعد  ربيعة:   -
أراه  كنت  دائما  فقط،  أمه  بصفتي  طارق  موسيقى  عن  اإلجابة  أستطيع  ال 
صاحب مشروع يستحق مني الوقوف إلى جانبه، وقد كنت دوما وما زلت أقف 

مع أصحاب املشاريع؟
أن  نريد  التلفزيونية،  املقابلة  انتهاء  فور  الكتابة  ميكن  وهل  “اللويبدة”:   -

يكون النّص إبن تلك اللحظات؟
- ربيعة: بالتأكيد...

وهذا ما كتبته الفنانة املرهفة، األم الفخورة، وال ننسى أّن املوسيقار 
الشاب وضع في املقابلة التلفزيونية تشجيع والدته واحدًا من أهّم أسباب 

جناحه، وتقّوقه: 

“...أصعب الكتابات أن تكتب عن نفسك، واإلبن هو قطعة 
من النفس، اعذروني إذ بدت كتابتي مفككة. إنها أشبه مبناجاة، 

املوسيقى. أسمعها كمناجاة، أشبه ببث الشجون، وأحيانا 
تكون كمن يبحث عن بقعة فرح، دوما كانت املوسيقى بالنسبة 

حديث روحاني، فكيف وهي تصدر من قلب وروح خبرتها جيداً، 
خبرت فرحها مثلما خبرت حزنها، أراها سيرة ذاتية مكتوبة 
موسيقياً، رمبا بسبب معرفتي حلجم اجلهد والتحديات التي 

يواجهها الفنان)صاحب املشروع( بشكل عام وبشكل خاص طارق 
ومشروعه الذي اشتغل عليه لسنوات طويلة ومضنية، لذلك 

تراني أصغي حلديثه بنفس القدر الذي أصغي ملوسيقاه في كل 
لقاء أسمعه يتحدث، أدهش وأنا األقرب له، من طريقة عرضه 
لوجهة نظره وأرى جتربته تزداد غنى ونضجاً، ملن يعرفني وفي 

حالة خاصة مثل طارق، ال أستطيع فصلي عني، ألن من طبعي 
االنتشاء لسماع فكرة جديدة وخاصة من اجليل الشاب، تنعشني 

كل جتربة لها فرادتها، وأجدني أتابع تطورها باهتمام في انتظار 
حتقق وجودها. في العروض املوسيقية ال أخفي شعوري باالمتالء 

والفخر، في بدايات عروضه املوسيقية، كنت أتلفت حولي وأنا أرى 
شغف اجلمهور مبوسيقاه، فأسأل نفسي: هل هذا الشاب الذي 
تلتف حوله الناس هو ابني أنا، وينتابني شعور باالمتنان ألني أم 

محظوظة. أثناء عرض مسلسل “نهاية رجل شجاع” كنت أصغي 
للموسيقى وأسأله في قلبي: كيف متكن منك هذا احلزن اجلميل 

وتسلل إلى روحك وقد كان يومها في بداية العشرينيات. حني 
كنت أقف إلى جانبه أمام التحديات والتي كان أهمها انسحابه 

من الثانوية لألبد، كان اآلخرين ينظرون لي وكأنني أتساهل مع 
ابني، وأن تساهلي سيفقده مستقبله، ولكن إمياني بأن هذا 
الفتى ميلك إرادة وتصميم واألهم من ذلك ميتلك حلماً جلّي 

املعالم، باإلضافة إلى املنطق والثقة والتجارب التي عاشها، كل 
ذلك دفعني ألن أكون إلى جانيه منذ البداية، رمبا ألحميه بداية، 

وألشهد حتقيق حلمه فيما بعد. قلت في البداية أن عرضه 
لوجهة نظره ، وإميانه ومتسكه بها، هي نفسها التي جتعله 

يقضي الليالي دون كلل ليصوغ موسيقاه مثلما يصوغ فكرته.
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أردنيات
يعملن 

على حتقيق 
” احلياة الُفضلى ” 
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لم  بشرية،  ومصادر  مبوارد،  بلدنا  يتمتع 
املطلوب،  املستوى  على  إستغاللها  يتم 
هناك  أن  وجدنا  األبحاث  و  الدراسات  بعد  و 
بتدريبات  للقيام  وضرورية،  هامة،  حاجة 
النظري  األسلوبني:  على  تعتمد  وورشات 
التنظير  وحده ال يعطي  والعملي معآ، ألن 
الفورية،  النتائج  ال  و  املطلوبة  الفاعلية 

بالتأكيد.
على  يرتكز  نعتمده،  الذي  التدريب،   
كل  فإن  الفردية،وبذلك  املهارات  تنمية 
إنسان موجود، له حاجات فردية وفريدة  من 

نوعها، خاصة به:

جمعتنا الصداقة، والعمل 
الدؤوب

كل شخص له كيانه و قيمته ووجوده، 
احلاجات  حيث  من  غيره  عن  مختلف  هو  و 
مساعدة  التدريب  فيتناول  لذا   ، الصفات  و 
تساعده  التي  الذات،  إكتشاف  على  الفرد 
على فهم نفسه، وحتديد هويته، وبناء حجر 
حتى  احلياتية،  مسيرته  ملواكبة  األساس 

يصبح كل شخص رقيب نفسه، ولنفسه.
األساسي  املرتكز  هو  الذاتي  التطور 
جميع  تعم  ثقافة  وبناء  اجملتمع،  لتطور 
األردني  مجتمعنا  أفراد  فيصبح  األركان، 

بأن  ثابت،  ووعي  كاملة،  بدراية  يتمتعون 
البيت،  في  إيجابية:  وفاعليتهم  تأثيرهم، 
نواحي  وكل  والشارع،  واملدرسة،   والعمل، 

احلياة . 
الذي نعتمد، تكمن في  التدريب،  أهمية 
والدة طاقات مدفونة، وإمكانات ذاتية مخفّية، 
و  األساسية   احلياة  مجاالت  الى  والتطرق 

العملية.
أردنّيات،  سّيدات  ثالث  نحن  ارتأينا،  لذا 
بأن  طموحنا،  وإنسجام  مواقعنا،  باختالف 
نقوم بنشر هذه الثقافة، عن طريق تدريبات، 
وتقدمي استشارات لألفراد واملؤسسات العامة 
واخلاصة، لينعم أردننا الغالي مبستوى ثقافي 

وإجتماعي متّطور وحديث، 
أملنا أن نكون رياديات بهذه التجربة التي 
من  الكثير  لدى  وإستحساناً  إقباال،ً  القت 

مواطنيننا األعزاء. 
جمعتنا الصداقة، والعمل الدؤوب، وحب 
 ( الفضلى  احلياة  شركة  لتأسيس  الوطن،  
يوتوبيا ( التي نتمّنى أن يكون لها من إسمها 
مواطن  لكل  يصبح  إلى  ونطمح  نصيب، 
في  ونطمع  كرمي،  وعيش  فضلى،  حياة  أردني 
إليهم  كلمتنا  تصل  أن  األردنيني  األجاويد 

جميعاً...
الُفضلى  احلياة  يستحّق  العالم  كّل 

)يوتوبيا(، ولكّن األردن يستأهلها أكثر.

هدفنا في احلياة 
هو بث روح التفاؤل 
واإليجابية لكل إنسان 
على وجه األرض و العمل 
على التجديد، والتغيير 
املستمر على املستوى 
الشخصي، والعملي 
للفرد.
وأّما في األردن 
فنحن نسعى إلى نشر 
األساليب الصّحية، 
والطرق الفّعالة ليصبح 
املواطن األردني قادراً 
على حتدي الصعوبات و 
املواجهة. 
وبعد البحث في 
اجملتمع األردني وجدنا أن 
هناك حاجة ماسة لزيادة 
درجة اإلدراك، والوعي 
الثقافي واإلجتماعي 
والنفسي لدى املواطنني 
في كيفية الوصول إلى 
درجات إيجابية أعلى 
في السلوكيات الفردية 
واإلدارة والسيطرة 
الذاتية .

بدون أسماء
3 سيدات أردنيات ناشطات

يوتوبيا

لم تكن عروب صبح 
بلغت احلادية والعشرين 
بعد، حني كانت صورتها 
تعتلي غالف مجلة “صوت 
وصورة”، ليس جملرد جمال 
الوجه، ونقاء العينني، ولكن 
ألّن برنامجها التلفزيوني 
كان يتصّدر أرقام املشاهدة، 
فـ”وقت للفرح”، الذي 
يُفترض أّنه برنامج لألطفال 
في فترة العصر، يتجّمعون 
حوله، كان يحضره الكبار 
أيضاً، فمن خالله كانوا 
يعرفون إهتمامات أبنائهم.
 في العام التالي، 
كانت عروب تسمع املناداة 
على إسمها في مهرجان 
االذاعات والتلفزيونات 
العربية باعتباره الفائز 
بجائزة مهّمة، وهكذا 
ظّلت الشاّبة التي كبر 
معها جيل كامل حتصد 
النجاح، تلو اآلخر، إلى 
أن أوقف البرنامج، وهو 
في عّز جناحه، ففي بالدنا 
ينبغي على الشخص أن 
يكون فاشالً لينجح في 
االستمرار، وعليه أن يكون 
فاقد موهبة حتى يعتبره 
اجلهاز الرسمي مبدعاً، 
ويستأهل املواقع املتقّدمة.

وقت للَفَرح

النواب، وقامت بحملة محترمة، وإذا كانت لم حتصل 
على األصوات الالزمة، فلهذا سبب رئيسي، هو 

أن املرأة املبدعة في اجملتمع الذكوري غير مطلوبة، 
وطريقها ستظّل وعرة، إلى إشعار آخر.

تلك جتربة ال تنساها عروب، وتعتبر أّنها كانت 
محفزاً للعمل، أكثر من كونها مثّبطة، فسرعان ما 
عادت إلى الواجهة، ناشطة في العمل العام، ولكّن 

احلنني يظّل للمنزل األول، واحلّب األول، حيث “وقت 
للفرح” ما زال حاضراً في أذهان جيل كامل تابعوه 
وهم صغار، وصاروا يحتلون مواقع رئيسية، والهّم 

اآلن هو بالتوّجه إلى جيل جديد سيكون املستقبل، 
وألّن الشاشات التقليدية لم تعد تستأثر وحدها 

باملشاهدين، وألّن عروب من أهّم من تعامل مع 

وسائل التواصل اجملتمعية، ولها عشرات آالف املتابعني 
واملريدين، اختارت أن يكون للفرح وقته على قناتها 

اخلاصة على “يوتيوب”، )شاهدوا الفيديو على الصفحة 
املقابلة( واآلن، وبعد مرور أربعة أشهر على مشروعها 

اجلديد، القدمي، املتجدد، نرى النجاح يُكّرر نفسه.
من برنامجها االنتخابي الذي يشي بشخصيتها

املهمة: 
أسعى ألكون فرداً عامالً ومؤثراً بإيجابية خلير 

مجتمعي.. بكل من يسكنون على ترابه الذي أنتمي اليه…
الرؤية: 

باملشاركة اإليجابية وحدها نصل إلى حياة أفضل لنا 
وألبنائنا.. 

واملشاركة حتتاج إلى وعي ثقافي واجتماعي وسياسي 
عند جيل الشباب.. ألنهم هم الذي يخلقون األمل مبستقبل 

مختلف ومتطور…
ومن أجل ذلك علينا أن نبدأ باألطفال.. ليكونوا أولويتنا.. 

من أجل جيل منفتح ومتوازن ومرتبط بوطنه..
ال ميكن احلديث عن املشاركة اإليجابية.. وال عن 

التغيير إلى احلياة األفضل دون احلق في حرية التعبير واحلق في 
الوصول إلى املعلومات، فهي من مقومات اجملتمع الدميوقراطي 

واملتطور..
الرسالة:

أنَت ..أنِت…أنتم.. أننّت.. 
نحن.. قادرون على التغيير اإليجابي

لنثق بأنفسنا أكثر…

عروب صبح
اعالمية وناشطة أردنية

وقت للفرح

املنزل األول
احلّب األول

لم جتلس 
عروب في بيتها، تندب 

حّظها، بل كانت هناك 
شاشات عربية أخرى 

تتخاطفها، ومنظمات 
دولية تستخدم جتربتها، 

على أّن املفاجأة جاءت 
في العام ٢٠٠٧، حني 

أعلنت نّيتها التّرشح 
في انتخابات مجلس 



باريهان ُقُمق
ناشطة وكاتبة ومصورة 

بعدسة باريهان ُقمق

َو..التنِْيِ
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ميلك عقل باريهان 
ُقمق معادلة ذهبية، يصل 
فيها إلى نتيجة الصّح من 
األمور، ومتلك عينها حلظة 
اإللتقاط، فالعدسة ُتصبح 
مع كبسة أصبعها لوحة 
حقيقية، من الواقع اخملتلط 
مع املتخّيل احلقيقي.
جوائز عديدة، محلية 
وعربية ودولية، إستحقتها 
باريهان، فحملتها، ولكّن 
فوزها احلقيقي أتى من 
تقدير العّمانيني لها، فهي 
قبل وبعد كّل األشياء: 
عّمانية بإمتياز.
إّنها املّشاءة الباحثة 
عن فكرة، أو كتاب، أو صورة، 
أو أية حلظة نقاء، وإذا كان 
من شاهد  على ذلك، فهو 
األردن، مبكانه وناسه، وذلك 
آخر ما يريده مبدع على 
األرض.

ألبوم صور



ناصر قّمش
بعث لي صديقي 
األستاذ ناصر قمش، 
الصحافي اخملضرم، هذه 
الصورة فاستوحيت منها 
مداعبة تقول: صورة 
خاصة ُمسّربة قبل قليل 
من أرشيف شتاء مطعم 
زوربا األخير.. واضح أّن 
مؤامرة حمادة الفراعنة 
وناصر قمش علينا، أحمد 
سالمة وأنا كبيرة... اهلل 
يستر!
ناصر استوحى بدوره 
النص التالي الذي يعطي 
فيه درسًا حقيقيًا على 
أهمية الفهم احلقيقي 
للصورة، وعدم  االجتزاء 
منها..
.
باسم

التكنولوجية  التطورات  من  الرغم  على 
الكبيرة التي رفعت من شأن الصورة ووضعتها في 
احملترفيني  على  حكراً  كانت  ان  بعد  اجلميع  متناول 
مصداقية  مع  عكسياً  تناسب  التطور  هذا  ان  اال 
والفلتره   ، لالجتزاء  عرضه  اصبحت  التي  الصورة 
جمال  الى  القبح  يحيل  الذي  واملونتاج  والقلب   ،

بكبسة زر واحدة.
مئات  اسقاط  ميكن  ابراهيم  ابو  احلبيب 
التأويالت على هذه الصورة احداها املؤامرة املزعومة 
من  جزءا  كانت  انها  الصوره  تظهره  لم  ما  لكن 
مشهددرامي نادر تعجز عن وصفه االروايات ولكني 

ساخلصه في عجالة-
على  اقيم  حفل  خالل  التقطت  الصورة  فهذه 
شرف الصديق سعد السيالوي بعد عودته من رحلة 
ثالثني  من  اكثر  الطاولة  نفس  على  وحضره  عالجيه 
شخصاً من أصدقاء ومحبي سعد. في نفس القاعه 

العلوية ملطعم زوربا وسط البلد ، 
الزمالء  احد  يجلس  كان  اخللفيه  الطاولة  وعلى 
بالصدفة  التقيناهم  كبير  حكومي  مسؤول  برفقة 
من  مجموعة  املقابلة  الطاولة  على  جلس  فيما 
املشاركة  واحبنب  باحتفالية  فوجئن  اللواتي  الصبايا 
فيما   ، اجلو  وحماسية  سعد  شعبية  لشدة  فيها 
اخللفية لكل هذا  الشهيرة متثل  زوربا  كانت معزوفة 
ذكرى جميلة لكل من حضر  الى  الذي حتول  املشهد 
وشارك في احتفالية الفرح ، الن الفرح كان نابعاً من 

القلب وبعيدا عن كل طوابق النفاق .
لعبة  من  اخطر  ابراهيم  ابا  يا  هنالك  ليس 
كل  من  بعضها  جترد  ان  بعد  حياتنا  في  الصورة 
، واصبحت فناً في اخلداع ولعبة  الضوابط االخالقية 

للتحشيد وقلب املفاهيم.
مهينة  بصورة  اختصارها  مت  امجاد  من  فكم 

مفبركة ألصحابها .
الصحف  قراء  من   75% فإن  الدراسات  وبحسب 
 50% و  عليها  ويركزون  الصورة  يالحظون  واجملالت 
%29 يلفت نظرهم  وان  الرئيسية  العناوين  يالحظون 
املادة  تلفت  ال  حني  في   ، وشرحها  الصورة  تعليقات 
التحريريةانتياه اال %25 فقط من القراء ، وهوما يظهر 
والتحكم  التأثير  لعبة  في  واهميتها  الصور  خطورة 

باالجتاهات وتلك قصة يطول احلديث عنها .
اما في هذه العجالة فاحب ان اوضح انه شرف 
كبير لي ان اكون دائماً خلفك يا ابو ابراهيم انت وابو 
نسير  ونحن  املقدمة  في  دائما  كنتم  فقد  رفعت 

خلفكم ونحن مغمضي االعني 
ال  أنها  أو  كثيرة  احيانا  تكذب  فانها  الصور  اما 
مصطنعة  ابتسامة  من  فكم  احلقيقة  كل  تقول 

اخفت براكني من احلزن وااللم

وكم من 
صورة 
كذبت

 وكم من 
ابتسامة 

أخفت 
براكني 

حزن وألم
سمير عربيات

إقتصادي ورحالة أردني

جاب العالم، طواًل 
وعرضًا، واستقّر في غير 
مكان، وها هو يستقّر اآلن 
مؤقتًا في اتالنتا/ جورجيا 
األميركية، وحّتى وهو 
هناك، فالواليات املتحدة 
أشبه بعالم كامل بحّد 
ذاتها، ولهذا فرحالت 
تعّرفه إلى األمكنة 
والناس صارت هناك.
سمير عربيات رّحالة 
بطبعه، ومنذ العدد 
األول لـ”اللويبدة” وهو 
يسّجل لنا إنطباعاته 
عن األمكنة والبشر، في 
القارات اخلمس، وهنا 
يصل إلى الصومال التي 
حتّولت إلى آخر حدود 
الفقر بعد أن كانت 
مُتّثل وعد الرخاء... وكّله 
لسبب الفساد.

الصومال...

 فساد بّدد اخليرات وشّتت األبناء

 “ من  العدد  هذا  صدور  مع 
اللويبدة” في أيلول  2015، يكون قد 
الصومال  الى  رحلتي  على  مضى 

خمسة وعشرون عاما. 
تلك الرحلة التي قادتني اليها 
مهمة تقييم احد مشاريع تصدير 
املوز في ميناء موقاديشو في العام 
االنطالقة من عمان  1990، فكانت 
عبر القاهرة الى تلك املدينة والبالد 

الغنية باملوارد الطبيعية.
الفجر،  عند  الوصول  كان  و 
يستطع  لم  الطائرة  ربان  أن  اال 
ان  والسبب  بسهولة،  الهبوط 
على  يرعى  كان  االبقار  من  قطيعا 

ارض املدرج.
بصحبة  املطار  عبر  الدخول 
صديق صومالي، اتاح لي االستمتاع 
وهي  املهمني،  الضيوف  بصالة 
بسلك  محاط  طوب  عن  عبارة 
ركاب  بقية  عن  يفصلني  شائك 

بدأ افتقاد الغاز اوال.
متقدة،  النار  ادامة  وعملية 
تتطلب حضورا مستمرا وبالتناوب 
بني سيدات يعملن خدما في منازل 
و  الدولة  اموال  من  بنيت  قصور،  و 
ايطالي  برخام  املنهوبة،  البنوك 
اجمل  من  شاطيء  على  فاخر، 

شواطيء العالم.

سعر العملة 
حسب سعر “القات”

هناك  العملة  سعر  كان 
من  طائرة  لوصول  تبعا  يتحدد 
توافر  فكلما  القات”   “ كينيا حتمل 
مقابل  العملة  انخفضت  القات 
و ستني  كانت كل ست  و  الدوالر.، 

موزة بدوالر واحد.
كانت  الزمان  ذلك  في 

اجراءات  و  اجلواز  ختم  في  متميزة  ومعاملة  الطائرة، 
الدخول.

 طليح هوتيل

اهم  الى  ايضا  اصطحبني  الذي  الصديق  هذا 
االستحمام  حيث  هوتيل”  “طليح  املدينة:  فنادق 
الى  للمعدة بسبب االضطرار  هناك هو مترين اساس 
الصعود  ثم  االرض  الى  اقرب  االبريق من حنفية  ملء 

لسكب املاء على اجلسم و تكرار العملية.
فروت  اجلريب  عصير  من  يتكون  االفطار  كان 
اللحوم  من  اخليرات  وكانت  واملاجنا،  البابايا  وفواكه 
العشاء،  و  الغداء  موائد  تتصدر  البحرية  املاكوالت  و 
علما بأن عملية الطهي تتم على احلطب و الفحم، و 
السبب ان البلد الذي كان في بدايات االنهيار، كان قد 

الصومال من اغنى الدول باملواشي و السمسم و املاجنا 
و غيرها الكثير، و ما قضى عليها هم زمرة من العسكر 

اجلهلة، و فساد جتار، و ساسة مهووسني.
السنوات  تلك  كل  بعد  التقي  ان  القدر  وشاء 
امريكا،  في  للدراسة  الصومال  غادر  بصديق صومالي، 
البراءات  و  االبتكارات  من  مجموعة  انهى  ان  وبعد 
العلمية في مواضيع التصنيع الغذائي، لم يكن بلده 
كندا.  في  الجئا  االمر  به  انتهى  و  الستقباله،  مؤهال 
و  واالمريكية  الكندية  اجلنسيات  يحمل  االن  هو  و 

الصومالية، و يحلم بوطن مستقر ال جمهورية موز.
من  كان محجا ملستثمرين  املوارد،  بلد  الصومال، 
الدولة  فشل  ان  اال  اخلليج،  دول  من  وبعض  ايطاليا 
دوامة  في  ودخل  االبناء،  وشتت  الثروات،  بدد  اساسا، 

استمرت منذ ربع قرن، و ارجو اهلل ان تكون لها نهاية .
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وال تخلو مدينة من محال ّ عطارة ، أو 
كما يطلقون عليها محال األعشاب البديلة 

أو العالج املتّمم أو الطب البديل كما يقول 
أحد أطباء الباطنية املعروفني .

و يعترف طبيب معروف ، و ممن يحظون 
بسمعة طيبة و شهرة واسعة بني الناس، 
أّنه كثيرًا ما يصف عالجًا نباتّيًا أو عشبّيًا 

ملرضاه وبخاصة ممن يعانون من أمراض القولون 
واالنتفاخات والتهابات الصدر واالنفلونزا ، األمر 

الذي يؤكده عطارون في املدينة و يقولون أن 
األعشاب مهّمة في تهدئة احلال النفسّية 

للمرضى، حتى و إن لم متنح املريض شفاء تامًا .
وال يتوانى طبيب آخر عن القول بأن ّ العطارين 

هم أطباء بديلون في كثير من مجاالت الصحة 
البدنية والنفسّية .

يذهب العطار أبو محمد إلى القول أن “ 
العطارين قد ال يصلحون ما أفسدته األوقات “ ، 
لكنهم ، يضيف قائال ً : يبيعون الناس احلكمة 
والنصيحة والعشب املقدس ، و يرى أن من بني 
العطارين دخالء على املهنة و منهم من يصنع 

العطارة باحلكمة والبحسن الظن ونقاء السريرة .
كنت التقيت ، قبل أزيد من عشر سنوات 
، بــ أحد أشهر العطارين في البالد ، وحاورته 

ونشرت احلوار في مجلة كانت تصدر بشكل شهرّي ثم توقفت 
عن الصدور ، وقال في حينه أن الوهم ميثل أكبر مصادر اخلطورة 

في حياة املرضى واألصحاء ، مؤكدًا أن العالجات العشبية وسواها 
ال تنفع مع الوهم .

و قال العطار الشهير في حينه ، أن أغلب زبائنه من النساء 
و أن حوادث عديدة مضحكة صادفها في حياته خالل عمله 

في املهنة ومن أبرزها  أن ّ امرأة جاءت إليه وطلبت دواء او عالجًا 
عشبيًا الستمالة رجل حتبه ، فوصف لها ، حسب قوله ، شجرة 

احلب ، و بعد طلبها من تلك الشجرة ، ناولها حفنة من نباب 
البابوجن، وقال لها اشربي منقوع البابوجن بنوايا حسنة .

ال تزال الذهنية االجتماعية الشعبية تقترب من التصديق 
التام بأن ّ العطار مؤّهل لوصف العالجات العشبية الالزمة في 

حاالت نفسية ومرضية عديدة ، ومن أبرزها حاالت و أمراض القلق 

ال تزال أسواق 
ومحاّل  العطارة 
واألعشاب العالجّية، 
رغم وفرة األطباء، 
تستقبل زبائنها 
وبوفرة كبيرة ، مثلما 
أشار  أحمد الددا، 
العّطار الشاب، الذي 
متّرن على أحوال املهنة 
و عرف الكثير من 
أسرارها من خالل 
عمله السابق لدى 
أشهر محاّل العطارة 
في مادبا.
و يجّدد أحمد 
الددا التأكيد ، حني 
ُيتاح له احلديث ، 
على أن ّ املهنة رائجة 
و أسواقها عامرة 
بالزبائن واملرتادين 
واحملتاجني والباحثني 
عن حلول ملشكالتهم 
النفسّية واجلسدّية 
والعاطفّية .

كثيرات يقصدن محال العطارة جللب احملّبة، !

إعترافات عّطار: 
َطلبت مّني عشبة الستمالة رجل حتّبه 

فقلت لها: هذه من شجرة احلّب،
 وأعطيتها حفنة من البابوجن!

عطارون يبيعون الصبر 
ويطردون الوهم، وبعض الزبائن من 

أساتذة اجلامعات !

قلم / ماجد شاهني
كاميرا / رجا قاسم

كأس شاي

والتوتر واحلب والعشق واإلجناب وأمراض السكرّي و الضغط 
واجلليدة وقشرة الرأس و القولون والبواسير و حب الشباب 

وسواها .
و يعيد العطار الشاب أحمد ،  التأكيد على أن كثيرًا من 

العلماء واألطباء وأساتذة اجلامعات يتعاملون مع االعشاب 
الطبية املكملة ويصفونها ملن يصادفهم من املرضى ، في أنواع 

عديدة من املرض النفسي واجلسدي و يشير إلى أن أكثر الوصفات 
العشبية العالجية املطلوبة تلك التي يطلبها مرضى القولون 

واملسالك واجللدية .
ويضحك أحمد حني يؤكد أن فتاة جاءت  إلى متجره وطلبت 
منه عالجًا عشبيًا نافعًا جللب شاب كانت رأته للمرة األولى قبل 
ساعات وتريد أن ترتبط به ، فيما يقول أن نساء كثيرات يأتني إلى 

محّله لطلب وصفات عشبية عالجية لدرء احلسد .

أعشاب، 

 وأسرار ناس!
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من  غيرنا  هناك  كان  إذا  ما  نعرف  ال 
أّمة حتتاج إلى قانون حلماية لغتها، مع أّن 
لغتنا هي لغة القرآن، ولغة اجلّنة، ولكننا 
نعرف أّن هناك كثيرين ال يعلمون أّن هناك 
العمل  وسيبدأ  حديثًا،  صدر  أردنيًا  قانونًا 
»قانون  ُيسّمى  أسبوعني،  بعد  رسميًا  به 

حماية اللغة العربية«.
مجمع اللغة العربية األردني هو املعنّي 
األّول بتطبيق هذا القانون، وسيكون على 
الدكتور  اللغة  وعاشق  صديقنا  رئيسه، 
العمل  الكرام،  وزمالئه  الكركي  خالد 
خالل سنة واحدة على حتقيق مهمة تبدو 
مستحيلة، فقد »اّتسع اخلرق على الراتق«، 

إلى أن بدت لغتنا غريبة عن أهلها.
مينحها  التي  املهلة  هي  سنة،  خالل 

اخملالفة  املؤسسات  أوضاع  لتوفيق  القانون 
ألحكامه، ينبغي عليهم أن يدرسوا ومُيّحصوا 
في األسماء بأنواعها، ويتابعوا نشرات األخبار 
واملطبوعة،  واملرئية  املسموعة  والتقارير 
والعقود  التشريعات،  قراءة  ويعيدوا 

واملعاهدات واالتفاقيات.
أعانهم اهلل، فخالل سنة واحدة عليهم، 
للغة  الهيبة  ُيعيدوا  أن  القانون،  بحكم 
تقديرنا  وفي  احلياة،  مناحي  كّل  في  العربية 
مجّرد  ولكّن  بعينه،  املستحيل  هو  هذا  فإّن 
وإثبات اجلدّية،  العيون،  بالعمل، وحتمير  البدء 
والفاضحة،  الصارخة  اخملالفات  وتصويب 
أولوية  النبيلة  الرسالة  هذه  من  سيجعل 

على األجندة الوطنية، وهذا أضعف االميان.

“ املستحيلة  ”املهّمة  الكركي  د.خالد 

ليس هناك، في 
األردن، من منافس خلالد 
الكركي، إذا تعّلق األمر 
بحرف الضاد، وما ميّثله 
لنا من حّب، وُتراث، 
ومستقبل أيضًا.
وإذا كان هناك من 
شخص مؤهل لقيادة 
إعادة اإلعتبار للغة في 
حياتنا، فهو الكركي 
الذي جعل املتنبي على 
جناح، وأبا مّتام على 
جناحه اآلخر، ووضع أمرؤ 
القيس في قلبه، ودرويش 
في روحه، وحّلق في 
فضاءات الضاد اآلسرة...
أعانك اهلل يا سادن 
اللغة...

باء سني
كاتب أردني

ضاد



باريسي من عّمان يتذّكر: 

“كزدورة “ من اللويبدة إلى 
شارع مواز 

لفندق أبو رسول
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وضعه  له  فعالً  فكان  اللويبدة،  جبل  أما 
ومكان  التراسنطة،  مدرستي  فهناك  اخلاص. 
كانت   لقد  و  اآلصدقاء،  من  الكثير  سكن 
جتمعاتنا في التناوب بني جبلي عمان واللويبدة. 
لها  عمان  جبل  “كزدورة”  طقوس  كانت  فكما 
اصولها، فكذلك كانت “كزدورة” جبل اللويبدة. 
فما ان ننتهي من تغيير مالبس املدرسة, ونتعطر 
و نلبس “عل موضة”، حتى نتجمع جماعة جبل 

عمان للذهاب الى اللويبدة. 
تبقى  ما  على  يعتمد  فكان  الطريق  اما 
من املصروف. فإما بسرفيس رقم 4،او 5 بجانب 
الى اخر  او مشيا  الى دوار احلاووز،  سينما زهران 
الدرج بجانب  وادي السير ومن ثم تسلق  شارع 
مدرستنا  مقابل  الى  الكرام  قردن  أل  منزل 
كنا  فعال  إننا  نقول  ان  يجب  هنا  التراسنطة. 
نعيش عصر احلارات، ان لم تكن مثل املسلسالت 
ذلك.  عن  بعيدة  تكن  لم  ولكنها  التلفزيونية، 
فلقد كان شباب اآلحياء غيورين على حاراتهم، 
لديهم  مألوفة  وجوه  هنالك  تكن  لم  اذا  لذلك 
من اجملموعة التي متر بحارته، كان يحدث احيانا 
عندما  نرتأي  كنا  ولهذا  اآلحتكاكات،  بعض 
نذهب الى “كزدورة” جبل اللويبدة ان يكون معنا 

اصدقاؤنا من املنطقة.

أبناء احلارات

 انا ال  أعفي نفسي من املناطقية، فلقد كنا 
كذلك في حارتنا ايضا. ما اجمل جبل اللويبدة 
ونوار اآلشجار  الطراز  العماني  الهادىء بطابعه 
عمان،  جبل  بحركة  يكن  لم  يكسوها.  الذي 
ولكن ايضا حيوي بحركة شبابه وشاباته. و لقد 

محالت  من  احللوى  شراء  الكبرى  املغامرة  كانت 
خلف، وعندما نشتريها نتحدث في املوضوع ملدة 
امام  املعهودة  الوقفة  تأتي  ثم  اآلقل،  على  شهر 
مكتبة اجلامعة لكي نسترق النظر على من يأتون 
الثقافي الفرنسي.  لتعلم الفرنسية في املعهد 
وعادة اذا التقينا بأحد اصدقائنا من اللويبدة عند 
احلاووز، فأننا جنتاز شارع الشريعة اجلميل واملليء 
زاوية مبنى  بائع الكعك على  باملتنزهني، وخاصة 
البريد، ومنر بسالم و حتية على جتمع الشباب امام 

النادي اآللومبي. 
اما اذا لم يكن معنا وجه مألوف، فكنا نسير 
من امام عمارة أل قعوار الكرام، صيدلية جردانة 
بحارة  نعرفه  كنا  مبا  ومرورا  البريد  مبنى  خلف 
التسمية،  مصدر  اعرف  ال  لآلن  صدقا  و  “ابالال”، 
حتى نصل الى جامع الشريعة، ومن هناك نتوجه 
الكرام  الشماع  أل  بعد عمارة  الى مكان جتمعنا 
امام دكان كان اسم صاحبه سليم وكان مقابله 
الدكان  اطالقا. فلقد كان هذا  نرتاده  لم  مطعم 
واآلتني  الذاهبني  لكل  للنظر  استراتيجيا  مركزا 
الطيب  لسليم  ويا  اللويبدة.  جبل  منتزه  من 
كان  الدكان  هذا  ان  بالرغم  حتملنا  الذي  الكرمي 

مصدر عيشه. 
اما بالنسبة للمنتزه، فلم يكن في احلقيقة 
اشعر  ما كنت  بقدر  الكلمة،  معنى  بكل  منتزه 
منها  يتنفس  التي  العامة،  اخلضراء  الرئة  انه 
هذه  مثل  تنتهي  ال  و  احلالم.  الهادىء  اجلبل  هذا 
و  محجوب،  ابو  مطعم  زيارة  غير  من  الزيارات، 
تناول صحن الفول، صحن احلمص ، شاي )دوبول( 

و فالفل )بشلن(. 

قروش يأخذنا الى وسط البلد، اال انه كان يتوقف في سوق السكر 
التقي  ان  اقضل  كنت  لذلك  اخر.  مكان  اي  في  التوقف  ويرفض 
بقرش   1 رقم  سرفيس  معا  ونأخذ  الثالث،  الدوار  في  بأآلصدقاء 
ونصف لننزل في اخر شارع وادي السير مقابل محالت طيلوني. اما 
الغاية من ذلك هو ان نلعب “الهاند” في قهوة املعشر. واذكر مرة ان 
احدهم كان جالساً لوحده فأستأذن منا للعب ال”الهاند” فوافقنا، 
و في الواقع كانت فكرتي ان اللعبة تأخذ وقتا طويال نسبيا، ولكنه 
كان كل مرة ينزل “هاند” قبل ان نعرف ماذا يجري، واستنتجنا انه 
لدينا  كان  ملاذا  ادري  ال  اآلصليني.  الالعبني  قدوم  قبيل  يحّمي  كان 
فضول، وهذا الفضول بقي معي ليومنا هذا، من النظر الى افضل 
و احدث ادوات القرطاسية ، وانا ادين ملكتبة احملتسب بجانب محالت 
وسط  الى  النزول  يصح  وال  الفضول.  بهذا  البلد  وسط  في  باتا 
بسمان  سينما  لغاية  واملشي  رغدان  سينما  طلوع  غير  من  البلد 
الى “فترينات”  بالفن السابع اطالقا، ولكن للنظر  لهدف ال يتعلق 
اهم 3 محالت بيع اآلحذية في عمان، اكسفورد، حصوة، و القبطي، 
فؤاد  مطعم  زقاق  عمان،  في  زقاق  اشهر  في  املطاف  بنا  لينتهي 

للفالفل وكوب الكوكتيل. 

بائع الفستق، ومنسف القدس

مقهى  الى  ارجلنا  تأخذنا  ان  الدائم  الروتني  ضمن  من  وكان 
اجلامعة العربية مقابل املسجد احلسيني، و لكن احيانا كنا نخضع 
شارع  على  واملشرف  املميز  موقعها  في  السنترال  قهوة  آلنصار 
و البد من  العودة،  تنتهي حتى في طريق  امللك حسني. طقوس ال 
الذي كان يقف قريبا  بائع الفستق الشهير رحمه اهلل  املرور على 
من شارع الشابسوغ، والذي طاملا ظنناه من السودان، حتى اماط 
اللثام عن هويته قبل بضع سنني، اآلخ سليم ايوب قنا ، في مقال 
في  بقوا  الذين  النيجيريني  احلجاج  من  انه  وعرفنا  كتبه  قد  كان 
اآلردن. وبعدها ال بد من الوقوف عند محالت كالركس للسالم على 

صديقنا سيدو الكردي. 
نهاية  تكون  ما  عادة  و  التغيير،  فصل  هو  الربيع  فصل  عادة 

هندي  والتمر  واخلروب،  السوس  موسم  وبداية  السحلب  موسم 
عند طلوع اخليام، محل املارديني. و لكن الذي لم يكن يتغيير هو 
اآلكل  يستهونا  لم  صراحة  بكل  و  واملشهورة.  اللذيذة  الهريسة 
في اي مكان بقدر ما كان الذ الطعام في وسط البلد. فلقد كانت 
التقسيمات واضحة بالنسبة للتخصص، و رمبا افاجئكم بأنه لم 
للمشاوي،  سكرية  محالت  بقدر  األردن،  مطاعم  تستهوينا  تكن 
ومخلالت  خبز،  رغيف  مع  القدس،  مطاعم  في  املنسف  وصحن 
اللفت واخليار و الزيتون اآلخضر بدينار و نصف. وبالنسبة للكنافة 
في  وليس  في محالت  كانت  اذا  املناسب  الطعم  ليس  فطعمها 
روعة  بالهيمنة من  والشعور  العالي  الزجاج  الثاني حيث  الطابق 

املنظر املطل على حركة الناس في السوق.

ارحتاالت كرة قدم احلارات

فكان  للصغار،  اجللول”   “ قدوم موسم  يعلن  الربيع  كان فصل  كما 
اللعبة كان  قدر  و كأن  احلارات.  قدم  مباريات كرة  قدوم موسم  لنا  يعلن 
قصر  قرب  فملعبنا  العاصمة.  في  احملموم  البناء  بحركة  دائما  مرتبطا 
بأننا نلعب في  زهران باعشابه الطبيعية، والتي كانت تعطينا اآلنطباع 
ولكننا  اآليرانية.  السفارة  مباني  من  بسرعة جزءاً  و  اصبح  دولي،  ملعب 
وعشقنا للعبة لم يثننا عن البحث عن بديل لنستقر في ملعبنا بجانب 
منزل أل بدير الكرام ومقابل املبنى القدمي لوزارة اخلارجية، والذي سرعان ما 
اصبح فندق الرويال. وحتى عندما ظننا اننا في امان إلكمال مواسم دوري 
بعيدة عن  في حينها  كانت  التي  و  اذينة  ام  الى  بعيدا  بخروجنا  احلارات، 
مباني العاصمة، حلقنا القدر ببناء فندق عمرة على ملعبنا. وسرت حينها 
ادارة فندق  اذينة، سوف تعطيهم  ام  الالعبني على ملعب  بأن  الشائعات 
عمرة اشتراكات بدون مقابل لدخول بركة الفندق الصيفية. فعدنا ادراجنا 
باخليبة ليستقر بنا احلال في ملعبنا بجانب السفارة البريطانية القدمية 
على الدوار الثالث ليصبح بعدها بفترة وجيزة موقف سيارات فندق احلياة. 

فندق أبو رسول!

اما الذهاب الى ستاد عمان حلضور مباريات الدوري يوم اجلمعة، فكان 
مغامرة بحد ذاتها. فمواعيد باص اجلامعة الذي يتوقف عند الستاد ويغادر 
من عند سوق السكر في البلد لم يكن يعمل بأنتظام، و كذلك سرفيس 
من  وايابا  ذهابا  للمشي  نضطر  كنا  فلذلك  الداخلية،  دوار  الثالث  الدوار 
)لفندق  موازي  بشكل  طلوعا  ان،  الهوليداي  فندق  بأجتاه  الثالث  الدوار 
ابو رسول/ مبنى اخملابرات القدمي( ولغاية خلف مبنى الدفاع املدني. و لم 
يكن في حينه هناك في الشميساني حتى مبنى واحد، بل حقول الزرع 
من احلمص، العدس والقليل من القمح. وطبعا حيث هنالك زرع هنالك 
مزارعون و ايضا كالب. فبني صراخ املزارعني علينا ومطاردة الكالب لنا، كنا 
نركض ألقسى سرعة نلهث ونضخك، إلى ان نصل خلف منزل الشريف 
ان  اعتقد  وصدقا  الرياضية.  للمدينة  الرئيس  الشارع  على  حامد  غازي 
املنزل كان الوحيد على الشارع. اما عند الرجعة فلقد كانت نفس املغامرة 
ايامنا نحن عمانيو  العتمة. هكذا كانت  املرة كانت جتري في  ولكن هذه 

السبعينيات!

خيري جانبك
سياسي وإعالمي أردني

يواصل الدكتور 
خيري جانبك، 
العّماني املُعّتق، 
املُهاجر مؤقتاً إلى 
مدينة النور واحلّب: 
باريس، سرد ذكرياته.

 ُهنا، هو يصل إلى 
جبل “اللويبدة”، 
وبائع الفستق 
الراحل في سوق 
الصاغة، وستاد 
عمان في بداياته، 
ويصل إلى فندق “أبو 
رسول”..

البلد  وسط 
ومقهى املعشر

لوسط  ويا 
من  يعنيه  وما  البلد 
زيارته. بالرغم من ان 
سرفيس رقم 3 جبل 
البلد  وسط  عمان- 
في  يتوقف  كان 
ويثالثة  الرابع  الدوار 

أيام زمان



فريدون جموخة
عّماني ُمعّتق

اشتغل عندي عّمال 
سوريون ومصريون، في ورشة 
بناء، وطبعًا، أراقب وجباتهم 
الغذائية وكيف يحضرونها. 
في بأس العمل يتفّوق 
املصريون  باجللد والقدرة على 
التحمل على السوريني. وال 
ميكن ان جتد عاماًل رشيقًا 
وبنيانه متكامل مثل 
العمال املصريني الصعايدة، 
املتخصصني باالعمال الشاقة 
التي ال ميكن ان يتحملها كائن 
حي. 
فالصعيدي مستعد ان 
يترك أهله والعمل في االردن 
عشرات السنوات دون أن يزور 
أهله أو أوالده. ومع ذلك فيس 
لدى العمال املصريني أي طموح 
بأن يبقون للعيش باالردن او 
احضار عيالهم الى هنا. 
أّما العمال السوريون 
فهم حرفيون مهرة، ومعظم 
من يتحملون الكد وشظف 
العيش هم سكان ريف حلب 
من منبج و الشوايا وفي العادة 
ينامون بالورشات ويفترشون 
السماء ووجباتهم كف عدس 
وراس بصل وابريق شاي باخلبز 
وال تتضمن وجباتهم أي نوع 
من اللحوم، رمّبا لعدم قدرتهم 
على توفيرها او النهم يفضلون 
“التحويش”.

 أما املصريون فتتضمن 
وجباتهم إجباريًا يومني 
باالسبوع دجاجًا وسمكًا!
أّما العامل االردني 
فيقضيها بالسواليف وشغل 
الـ”شلفقة” والـ”فسفسة” 
و”تنقيل الكالم”!

الصورة من مدونة محمد 
خريسات
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املكان، هو املكان نفسه، ولكّنه في زمنني 
مختلفني، وطبيعي أن تكون الصورة امللونة حديثة 

جدًا، أّما تلك باألسود واألبيض، فقد التقطت في 
اخلمسينيات.

هو طلوع اخليام، إلى اجلبل، وحتديدًا عند محّل 
حلويات وعصائر املارديني، حيث تقف اآلن سيارات 

سيرفيس اللويبدة.
حّنا كيروز الذي ال نعرف ماذا كانت تبيع دكانته، 

صارت محل السعدي الذي يبيع املعّسل واألراجيل، 
وحموده ألشرطة املوسيقى واألفالم إحتل مكان 

محل لم منّيز ماذا كان.
الحظوا أّن الشارع كان مغلقًا باالسالك الشائكة 

في ذلك اليوم، ويقف جندي ملنع السيارات من 
املرور، أّما في الصورة احلديثة، فسيارة حتتل 

الشارع...
زمان يا زمان...


